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 ھهيرانلىق ۋه ئهپسۇسلۇق

 

سانىغا مهشھۇر رهسسامىمىز غازى ئهمهتنىڭ  – 1يىللىق  – 2010ژۇرنىلىنىڭ » شىنجاڭ مهدهنىيىتى«

ئۇلۇغ ئالىملىرىمىز يۈسۈپ خاس ھاجىپ بىلهن مهھمۇد كاشغهري پورترېتلىرىنىڭ يارىتىلىشى «

» جۇڭگو مىللهتلىرى«يىلى  – 2006ماقاله مېنىڭ .  ماقالىسى بېرىلدىنامىدىكى» ھهققىده

يىلى، شىنجاڭ ئۇنىۋېرستېتى نهشرىياتى تهرىپىدىن  – 2007سانىدا ئېالن قىلىنغان،  – 5ژۇرنىلىنىڭ 

ئىككى «دېگهن كىتابىمغا كىرگۈزۈلگهن » ئهسىردىكى ئۇيغۇر ئىدىئولوگىيهسى – 11«نهشر قىلىنغان، 

مهن . دېگهن ماقالهمگه جاۋابهن يېزىلغان ئوبزور ئىدى» ېرىتى ۋه مىللى خاراكتېرىئالىمنىڭ پورت

ھهيران قېلىشىمدىكى . ماقىلىنى ئوقۇپ بىر تهرهپتىن ھهيران قالدىم، يهنه بىر تهرهپتىن ئهپسۇسالندىم

كۆزىنى سهۋهب، ماقالىدا مهن ئوتتۇرىغا قويغان قانۇنىيهتلىك ئىلمىي ۋه تارىخى مهسلىلىهرگه قارىتا 

» دىۋان لۇغهت تۈرك« بىلهن »قۇتادغۇبىلىك«يۇمۇۋېلىش پوزىتسىيهسىده بولغان، ھېچ بولمىغاندا 

دېگهن شاھىت ئهسهرلهرنى ئهستايىدىل بىرهر قېتىم ۋاراقالپ كۆرۈپ بېقىپ ئاندىن پىكىر قىلماي، 

رۇنسىز باھا ۋه يېتهرلىك بىلىم ئاسىسى بولمىغان ئوبزورچىالرنىڭ ئاساسسىز ۋه ئو«ئهكسىچه مېنى 

 .دهپ ئهيىبلهيدۇ» تهقرىز يېزىشى كىشىنى ئهپسۇسالندۇرىدۇ

 

دېگهن تهلهپنىڭ سالمىقىنى مۆلچىيهرلىيهلمىگهن بولسا » يېتهرلىك بىلىم ئاساسى بولۇش«ئاپتور 

» مهندهك بىر مهشھۇر رهسسام ئۈچۈن، ھېچكىمنىڭ ئوبزور يېزىشىغا ھهققى يوق«كېرهك، بۇ پىكىردىن 

مهن رهسسام ئهمهس، رهسساملىق سهنئىتىنىڭ ئىچكى قانۇنىيهتلىرىنى تازا . نا چىقىدۇدېگهن مه

چۈشهنمهيمهن، شۇڭا ئىككى ئالىمنىڭ رهسىملىرىده ئهكىس ئهتتۈرۈلگهن سهنئهت ئۆلچىمى ھهققىده 

 يىلدىن بېرى تهتقىق قىلىش جهريانىدا ھاسىل قىلغان بىلىش 30پىكىر قىلمىدىم، بهلكى مهن 

مگه، تارىخى پاكىتالرغا ئاساسهن ئىلمى نۇقتئىي نهزهرده تۇرۇپ سهمىمىي تهكلىپلىرىمنى نهتىجىلىرى

مهن ئۆمرۈمنى ئىككى ئالىمنى ۋه ئۇالرنىڭ ئهسهرلىرىنى چۈشۈنۈشكه سهرپ . ئوتتۇرىغا قويغان ئىدىم
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ه بىر ھهققىد» قۇتادغۇبىلىك«. قىلدىم، ئۇالر بىلهن بىرگه ماڭدىم، بىرگه ياتتىم ھهم پىكىرلهشتىم

. كه شهرھى يازدىم» ركدىۋان لۇغهت تۈ«قانچه كىتاب يازدىم، ھهمده بىر قانچه يىل سهرپ قىلىپ 

بۇ جهريانىدا مهھمۇد كاشغهرى بىلهن يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ مهنىۋى ۋه جىسمانىي سىماسى دىلىمغا 

 .هپ قارايمهنشۇڭا، ئۇالر توغرۇلۇق پىكىر قىلىشقا ئۆزۈمنى تامامهن ھهقلىق د. چوڭقۇر ئورناشتى

 

ئهپسۇسلىنىشىمدىكى سهۋهپ شۇكى، غازى ئهھمهت ئاكىنىڭ ئىلمىي مهسلىلهرگه قارىتا ئىلمىي 

بىز ھېچ بولمىغاندا تارىخقا ئوبدانراق . پوزىتسىيهده بولمىغانلىقى ۋه سهمىمىي بولمىغانلىقى بولدى

بىرىمىزگه  -ربى. نهزهر سېلىشىمىز، تارىخقا ھۆرمهت قىلىشنى ئۆگۈنىۋېلىشىمىز الزىم

سهمىمىيهتسىزلىك، ھۆرمهتسىزلىك قىلساق كارايىتى چاغلىق، تارىخقا ھۆرمهتسىزلىك قىلساق 

بىر  -بىزنىڭ قىلغان ھهر. تارىخ ھهرگىزمۇ كۆز بويامچىلىقنى كۆتۈرمهيدۇ. تارىخقا يۈز كېلهلمهيمىز

. ىغان بولىشى كېرهكئىشىمىز تارىخنىڭ سىنىقىغا بهرداشلىق بېرهلهيدىغان، تارىخ ئېتىراپ قىلىد

ئهسىردىكى قاراخانىالرنىڭ يۇقىرى تهبىقىسىگه  -11يۈسۈپ خاس ھاجىپ بىلهن مهھمۇد كاشغهرى 

مهنسۇپ بولغان ئۇيغۇر ئالىملىرى، ھهرگىزمۇ ئهرهب ياكى پارس شائىرلىرى ئهمهس، يهنه بىر تهرهپتىن 

نىيهتنى، ۇنقى مىللىي مهدهشۇڭا مىڭ يىل بۇر. ھازىرقى دهۋردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تىپىدىن ئهمهس

ئىتنىك ئاالھىدىلىكنى، مىللىي خاسلىق ۋه تارىخى ئاالھىدىلىكنى بىلمهي تۇرۇپ، تارىخى 

شهخسلهرنىڭ پورتېرىتى ھهققىده تهسهۋۋۇر قىلىش ئهلۋهتته شۇ تارىخى شهخسلهرگه نىسبهتهنمۇ 

الغان بهزى مۈجۈمهل شۇڭا كىتابخانالرنىڭ ئېڭىدا شهكىللىنىپ ق. ھۆرمهتسىزلىك بولۇپ قالىدۇ

چىگىشلهرنى يېشىۋېلىشىغا ياردىمى بوالر دېگهن نىيهتته بىر قىسىم مهسلىلهرگه قارىتا كونكرىتراق پىكىر 

 .قىلىشقا توغرا كهلدى

 

يۈسۈپ خاس ھاجىپ ۋه مهھمۇد كاشغهرىنىڭ پورتېرىتى نامىدا ئوتتۇرىغا چىققان يۇقارقى ئىككى 

ماھىيهتلىك نۇقتىالردا ئۇيغۇنلۇق بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئېتىراپ رهسىم ئهڭ ئاز دېگهندىمۇ مۇنداق 
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 .قىلىنمايدۇ

 

 .بىرىنچى، تارىخىيلىق ۋه دهۋر ئاالھىدىلىكى ئهكىس ئهتمىگهن

 .ئىككىنچى، مىللىي ئاالھىدىلىك ۋه خاسلىقتىن يىراقلىشىپ كهتكهن

زهردىن ساقىت قىلىنغان، ئۈچىنچى، ئۇيغۇرالرنىڭ خاقانىيه دهۋرىدىكى ئېرقىي ئاالھىدىلىك نه

 .نهتىجىده ھازىرقى زامان ئۇيغۇرلىرى بىلهن بىر تىپ قىلىپ قويغان

تۆتىنچى، شهخسىنىڭ ئىندىئۇدال ئاالھىدىلىكى ۋه ئۆز دهۋرىدىكى ساالھىتى، ئىجتىمائىي ئورنى ۋه 

 .ساالپىتىنى ئىپاده قىلىدىغان پاكىتالرغا زادىال نهزهر ئاغدۇرۇلمىغان

تىكى ئۇچۇرالرغا » دىۋان لۇغهت تۈرك«بىلهن » قۇتادغۇبىلىك«خى پاكىتالر ۋه بهشىنچى، تارى

 -ھېچ بولمىغاندا رهسسام ئىككى ئالىمنىڭ ئهسهرلىرىنى باشتىن. ئهستايىدىل مۇئامىله قىلىنمىغان

پهقهت باشقىالر يازغان ماقاله ئهسهرلهردىكى ئۈزۈندىلهردىنال . ئاياغ بىر قېتىممۇ كۆرۈپ باقمىغان

سۈلھى قىلىدىغان ئىش ئهمهس، بىر مىللهتنىڭ تارىخى،  -شۇڭا بۇ ھهرگىزمۇ ساال. ىالنغانپايد

بىز مۇنداق ئېغىر سهۋهنلىكلهرنى . مهدهنىيتى ۋه ئىپتىخارىغا تاقىشىدىغان مۇھىم تارىخى مهسله

رداشىلىق تارىخنىڭ سىنىقىغا به. ئۆزىمىز ھېس قىلىپ تۈزهتمىسهك بهرىبىر تارىخ ئۇنى ئىنكار قىلىۋېتىدۇ

 .بېرهلمهيدۇ

 

 كه بهدىئىي ئهدهبىيات نۇقتىينهزهرىدىمۇ سهپ سېلىشقا توغرا كېلىدۇ» قۇتادغۇبىلىگ«

 

ئالدى بىلهن دېققىتىمىزنى تارتىدىغان تهرهپ، ئىككى ئالىمنىڭ رهسىمىنى سىزىشتا ياش قۇرامى 

 مۇھىم ئامىل ئىدى، بىراق ئېتىبارغا ئېلىنمىغان، ئهسلىده بۇ ھهرگىزمۇ سهل قاراشقا بولمايدىغان

رهسسام غازى ئهھمهد بۇ ھهقتىكى پاكىتنى ئېتىراپ قىلمايال قالماي، بهلكى مېنىڭ رهسىمنى چۈشىنىش 

ئىقتىدارىمنىڭ تولىمۇ چولتا ئىكهنلىكىنى ئهيىبلىگهن، ھهم ئىككى ئهسهرنى رهسساملىق نهزهر بىلهن 
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غان ئاپتور بۇ ئىككى ئالىمنىڭ كىتابلىرىنى ئىككى ئالىمنى ئهڭ ياخشى چۈشىنىدى«: كۆزهتمىگهن دهپ

دهپ بولۇپ، ئۆزىنىڭ » رهسساملىق نهزىرى بىلهن ئهستايىدىل ئوقۇپ باقىمىغان بولسا كېرهك

قايتا ئوقۇپ چىققانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ ۋه يۈسۈپ خاس  –رهسسامغا خاس نهزهرى بىلهن قايتا 

 :ھاجىپنىڭ پوترىتىنى سىزىپ چىقىشقا

 

 ى ماڭا قولىن ئهللىك ياشىم، تهككۈزد365

 .قوغۇ قىلدى قۇزغۇن تۈسىدهك باشىم

 

دېگهن بېيىتقا ئاساسهن يۈسۈپ خاس ھاجىپنى ساقاللىرى ۋاقىتسىز شۇنچه ئاقىرىپ كهتكهن قىلىپ 

ئهمهلىيهتته يۇقارقى بېيىتتا گهپ ساقال توغرىسىدا ئهمهس، باش {. سىزغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ

ئهسلىده يۈسۈپ خاس ھاجىپ يۇقىرىقى بېيىتالرنى ھاياتنىڭ } ان بولسىمۇھهققىده بولۇنغ) چاچ(

قانۇنىيىتى، ياشلىقنىڭ پۇرسهتلىرى ۋه قىممىتى، قېرىلىقنىڭ مهھرۇملۇقلىرى ۋه مۇشهققهتلىرىنى 

بهدىئىي يۈكسهكلىكته ئهكس ئهتتۈرۈپ، ئهۋالتالرغا، ياشالرغا نهسىھهت قىلىپ، ئىبرهت كۆزىنى 

) كۆپتۈرۈش(بايانلىرىدا ئهلۋهتته مۇبالىغه .  قهدىرلهشكه دااللهت قىلماق بولىدۇئېچىشقا، ھاياتىنى

ئهگهر ئۇنداق ئهدهبىي ۋه بهدىئىي ئامىلالرنى نهزهرگه ئالماي، . تهك بهدىئىي ئامىلالر بار

ئۇدۇل چۈشهنگهنده، يۈسۈپ خاس ھاجىپنى ئهما، پالهچ،  –ئۇدۇلمۇ » رهسساملىق نهزىرى بىلهنال«

 . سىزىشقا توغرا كېلىدۇدوك قىلىپ

 

ئوقتهك تۈز قهددىم يادهك «بېيىتىدا  – 371ئهسىرىنىڭ » قۇتادغۇ بىلىگ«يۈسۈپ خاس ھاجىپ 

كىشهنسىز تۇرۇپ قهدهم ئااللماس بولۇپ قالدىم، نۇرلۇق «بېيىتىدا  – 374دېسه، » ئىگىلدى

 6532، 6530، 6529. دهيدۇ» بولۇپ قالدى) كۆرمهس(كۆزلىرىم قاراڭغۇ كىچىدهك يورۇماس 

ئىپاردهك قارا باشقا كاپۇر پۈركۈدۈم، قىيىىندهك تۈز قهددىم ئهگرى يادهك ئىگىلدى « : بېيىتلىرىدا
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دهيدۇ، بۇ ئارقىلىق، ».ئهرغۇۋاندهك قىزىل مهڭزىم زهپىراندهك سارغايدى). مۈكچىيىپ قالدىم(

ئوبرازدا ئهكىس » مهن«ھاياتتا ئىنساننىڭ بېسىپ ئۆتۈشى مۇمكىن بولغان تهبىئىي قانۇنىيىتىنى 

ئهلۋهتته بۇنىڭغا رهسساملىق نهزهرى بىلهنال سهپ سالماي، يهنه بهدىئىي ئهدهبىيات . ئهتتۈرىۋاتىدۇ

» رهسساملىق نۇقتىئىنهزهر«مهن راسىتنال . نۇقتىينهزهرى بىلهنمۇ نهزهر ئاغدۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ

هن بىر تهرهپنى رهسساملىق نۇقتىئىنهزهر دېگ. دېگهننىڭ نېمىنى نهزهرده تۇتىۋاتقانلىقىنى چۈشهنمىدىم

كۆرۈپ، يهنه بىر تهرهپكه كۆزىنى يۇمىۋېلىشمىدۇ؟ ئىنساننىڭ تهبئىي يېتىلىش قانۇنىيتىنى ھېسابقا 

مىدۇ » نهزهر«ئالماي، شهيئىنى ماھىيهت جهھهتتىن كۈزهتمهي، ھادىسىلىك تهرهپكه ئېسلىۋالىدىغان 

قارشى قۇتۇپتىكى  –سهنئىتى بىلهن بهدئىي ئهدهبىيات قارىمۇئهمهلىيهتته، رهسساملىق . دهپ قالدىم

. ئىلىم ئهمهس، بىرى بوياق بىلهن ئوبراز ياراتسا، يهنه بىرى تىل سهنئىتى ئارقىلىق ئوبراز يارىتىدۇ

ھهر ئىككىلىسىنىڭ ئورتاق بىر پىرىنسىپى بار، ئۇ بولسىمۇ تۇرمۇش ۋه شهيئىلهرنى چىنلىق بىلهن 

ئاپتور ماقالىدا يۈسۈپ خاس . ىمده ھهقىقهتهنمۇ چىنلىق ئهكىس ئهتمىگهنرهس. ئهكىس ئهتتۈرۈش

بۇرۇتى چۈشۈرىۈۋېتىلسه، ياش  - ساقال«. ھاجىپنىڭ ئهسلى ياش قۇرامىنى سۈپهتلهپ مۇنداق دهيدۇ

قامىتىنى تىك تۇتۇپ تۇرغان ھهم  -يىگىتتهك كۆزلىرىدىن نۇر يېغىپ، چىرايى پارقىراپ، قهددى

 مهن تهكىتلىمهكچى بولغان قانۇنىيهتكه ،» الىتىنى كۆرگهن بوالتتۇقجۇشقۇن ھهم روھلۇق ھ

شۇنچه ئۈمۈدۋار، شۇنچه جۇشقۇن، كۆزلىرىدىن نۇر يېغىپ، . مۇخالىپ ئىشنىڭ بىرى دهل شۇ ئىدى

چىرايى پارقىراپ تۇرىدىغان، ھاياتى كۈچى ئۇرغۇپ تۇرغان، ئېسىل تهبىئهتلىك بىر ئادهمنىڭ 

، ئۈمۈدسىزلهنگهن، ئېرسىي كېسهلگه كىرىپتار بولغان ئادهمنىڭكىدهك، ساقاللىرىنى چۈشكۈنلهشكهن

قىران ئادهمنىڭ ئېڭىكىگه يهتمىش ياشلىق بوۋاينىڭ ساقىلىنى چاپالپ قويۇش قايسى مهزھهپىتىكى 

بىزگه ياش قۇرامى ئهللىك ياشتىن ھالقىغان، روھىيتى بىلهن . رهسساملىقنىڭ مهنتىقىسىدۇ

ھهرگىزمۇ ساقىلى يهتمىش . ايالنغان يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ ئوبرازى الزىمجىسمانىيتى بىر گهۋدىگه ئ

. ياشلىق بوۋاي، ئۆزى تېخى ياش يىگىت بولغان سهھنىده رول ئېلىۋاتقان ئارتىسنىڭ ئوبرازى ئهمهس

 ياشالردىكى 50رهسسام غازىكام يېتهكلىگهن مهنزىل بىلهن ماڭغاندا نىشان خاتا تالالنغان بولىدۇ، 
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ساقاللىرىنىڭ شۇنچه ئاقىرىپ كهتكهنلىكىنى  -ڭ چاچمۈدۋار، روھلۇق بىر ئادهمنىجۇشقۇن، ئۈ

يۇقارقى بېيىتتىن باشقا چۈشۈندۈرىدىغان ئاساس بارمۇ؟ يۇقارقى بېيىتالردا قويۇلغان چاچ ھهققىدىكى 

دهپ » قارا چاچلىرىمغا ئاق سانجىلدى«ئوبرازلىق بايانالرنى بهدئىي ئهدهبىيات نۇقتىسىدىن 

لىدۇ، يهنه بىر تهرهپكه نهزهر ئاغدۇرغاندا قهلهم ھهم ئهلهمده يېتىلگهن بۇ غورۇرلۇق ئالىمنىڭ چۈشىنى

كۆكرهكلىرىدىن بۇغدىيهكنىال ئېلىۋهتسه، بۇرۇتلىرى خهت تارتمىغان ياش يىگىتلهرنىڭ  -بويۇن

ورۇرلۇق ساقاللىق شۇنچه ۋىژدانلىق، غ. كۆكرىكىدهك سىدام، مويسىز سىزىلىپ قالغانلىقىنى كۆرىمىز

چىرايىدىكى ئاالمهتلهر  -يۈز. يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ مهيدىسىده ئازراقمۇ تۈك يوق بولغىيمىتى

بىلهن، بويۇن ۋه كۆكرىكىده ماسلىق ئهكىس ئهتكهنمۇ؟ باش تهرىپىنى توسۇپ تۇرۇپ، بويۇن ۋه 

ىكى كۆكرىكىنى تهجىربىلىك رهسسامالردىن بىرىگه كۆرسهتسه قانداق باھا بېرهر؟ ئۆز ۋاقتىد

 -1082. سۈپ خاس ھاجىپنىڭ سۈرىتىدهك ئۇنداق مويسىز ئهمهس ئىدىئۇيغۇرالرنىڭ بهدىنى يۈ

دهپ سۈپهتلىگهن، » تۈكلۈك«يىلدىكى قانۇن ھۆججىتىده گۇۋاھلىققا چىققان ئهرنىڭ بهدهنلىرىنى 

مهنىۋىيهت بىلهن جىسمانىيهىتنىڭ بىرلىكىنى ئهكىس . ئوغۇزخانمۇ شۇنداق تۈكلۈك خاقان ئىدى

مهيدىسىده تۈكى ‹‹ئۇيغۇرالردا . هتتۈرۈشته ئهلۋهتته بۇ تهرهپلهرگىمۇ نهزهر ئاغدۇرۇش الزىم ئىدىئ

دېگهن ئېدىئوم ئېسىل تهبىئهتلىك، غورۇرلۇق، كۈچ قۇۋۋىتى ئۇرغۇپ تۇرغان كىشىلهرنىڭ ›› بار

ىزىلمايدۇ، رهسىم دېگهن رهسسام ئۆز نهزىرى بىلهنال قاراپ ھوزۇرلىنىش ئۈچۈن س. سۈپىتىدۇر، دېگهن

بهلكى ئاۋامنىڭ بهھرىمهن بولىشى ئۈچۈن سىزىلىدۇ، ئاۋامنىڭ نهزىرى بىلهن قارىغاندا، يۈسۈپ خاس 

ھاجىپ بىلهن مهھمۇد كاشغهرىنى يۇقارقى پورتېرتىدىن ئۇالرنىڭ ياش پهرقى نۇقتىسىدىن نېمىنى 

چىك دهپ ھېس ياش ئهتراپىدا كى10يۈسۈپ خاس ھاجىپنى مهھمۇد كاشغهرىدىن . ھېس قىالاليدۇ

 ياش 20ۇنىيهتكه ھۆرمهت قىلىنمىغاچقا، يۈسۈپ خاس ھاجىپ مهھمۇد كاشغهرىدىن قىالالمدۇ؟ قان

ئهمهلىيهتته ئىككى ئالىم ياش قورامى . ئهتراپىدا چوڭدهك تهسىرات بېرىدىغان ھالهت شهكىللهنگهن

 .جهھهتتىن تهڭتۇش ھېسابلىنىدۇ
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 ىيۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ سىماسىنى ئىزدهش يول

 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئىدىيه تارىخىدىكى مۆجىزىلىك بهدىئىي پىرامىدا، ھاكىمىيهتچىلىك » قۇتادغۇبىلىك«

ئهسىردىكى بىلىش نهتىجىلىرىنىڭ بهدىئىي  – 11ئېڭىنىڭ زامان ۋه ماكاندىن ھالقىغان ئىلغار تىپى، 

تۇرۇپ، يۈسۈپ خاس ھاجىپ ئىلغار ھاكىمىيهتچىلىك ئېڭىدا . يۈكسهكلىكته ئهكىس ئېتىشى

پادىشاھتىن تارتىپ دۆلهتنىڭ بارلىق تهبىقىلىرىنىڭ ئۆزىده ھازىرالشقا تېگىشلىك ئىنسانىي ساپا ۋه 

ئهسهردىكى ئىدىيىۋىي سىستېما دۆلهت ۋه قانۇن . كهسپىي ساپاسى ھهققىده ئۆلچهم قويۇپ چىقىدۇ

ۋولى ئۆگدۈلمىش، سىمۋولى كۈنتۇغدى ئىلىگ، بهخت ئىقبال سىمۋولى ئايتولدى، ئهقىل پاراسهت سىم

ئاقىۋهت ۋه قانائهت سىمۋولى بولغان ئودغورمىشالر ئوتتۇرىسىدا بولۇپ ئۆتكهن سۆھبهت ۋه مۇنازىره 

ئهسهرده يارىتىلغان ھهربىر ئوبراز ئىدىئال تىپ بولۇپ، ئۇالر يۈسۈپ خاس . ئارقىلىق تۇرغۇزىلىدۇ

 ئهلۋهتته، بهدىئىي .لىرىھاجىپنىڭ غايىسىدىكى ئىدىئال دۆلهتنىڭ قۇرغۇچىلىرى ۋه ئىجراچى

ئهدهبىياتنىڭ پىرىنسىپى ئهسهرگه ئاپتورنىڭ مهنىۋىي ئوبرازى مهلۇم دهرىجىده سىڭىدىغانلىقىنى ئىنكار 

تىكى قايسى قاتالمدىن » قۇتادغۇبىلىك«ئۇنداق بولسا يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ ئوبرازىنى . قىلمايدۇ

نى ئۇزۇن تهتقىق قىلغان مهشھۇر ئالىمالرنىڭ » قۇتادغۇبىلىك«بۇ مهسىلىده يهنىال . ئىزدىسه مۇۋاپىق

 .پىكرىگه مۇراجهت قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

 

تىكى ئوبرازىنى » قۇتادغۇبىلىگ«مهشھۇر ئالىم رهشىد رهھهتى ئارات يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ 

گه سىمۋول بولغان ئۆگدۈلمىشنىڭ ›ئهقىل-ئوقۇش‹ئاي تولدى بىلهن «ئىزدهشكه توغرا كهلسه 

ئهسهردىن بۇ ئىككىسى ھهققىده . ه شائىرنىڭ ئۆزىنى تهسۋىرلىگهنلىكىنى ئېيتااليمىزكىشىلىكىد

تهبىئىيكى، بۇ . ئۆگهنگهنلىرىمىز، يۈسۈپنىڭ شهخسىيىتى ھهققىده بىلىدىغانلىرىمىزغا ماس كېلىدۇ

سېلىشتۇرمىدا ئهسهردىكى ھهرىكهتلهرنىڭ تهرهققىياتى ۋه ھهرىكهتكه ئىشتىراك قىلغان شهخسلهرنىڭ 

رهسىد رهھمىتى . دهيدۇ①»وينىغان رولى سهۋهبىدىن زۆرۈر بولغان پهرقلهرنى نهزهرگه ئېلىش كېرهكئ
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ئارات يۇقىرىقى كۆز قارىشىنى يۇقىرى ئىقتىدارغا ئىگه بولغان ئايتولدى كۈنتۇغدى ئىلىگنىڭ ئهتراپىغا 

قىلدۇرۇش ئىستىكىده ئىستىداتلىق كىشىلهرنى توپالۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ، ئۆزىنىڭ ئىقتىدارىنى جارى 

نغانلىقى ھهمده كۈنتۇغدى ئۇزۇن مۇساپىلهرنى بېسىپ پايتهخىتكه كېلىپ، كېيىن ئوردىغا قوبۇل قىلى

ئىلىگنىڭ ئهڭ ئهتىۋارلىق ۋهزىرلىرىدىن بولۇپ قالغانلىقى بىلهن يۈسۈپ خاس ھاجىپ شۇنچه يۇقىرى 

دىن دىلى جاراھهتلهنگهن، نۇرغۇن  ياشالرغىچه زاماننىڭ كۈلپهتلىرى50ئىقتىدارغا ئىگه بولسىمۇ، 

گه كېلىپ، ئېدىئال » قهشقهر«قىسمهتلهرنى باشتىن كهچۈرگهن ئالىم باالساغۇندىن ئورداكهنت 

ئهسىرىنى بۇغراخانغا تهقدىم قىلغاندىن كېيىن، » قۇتادغۇبىلىگ«دۆلهت غايىسى ئهكس ئهتتۈرۈلگهن 

ه ئېرىشكهنلىكى ۋه تارتۇقلىنىپ خاس ئوردىغا قوبۇل قىلىنىپ، بۇغراخاننىڭ يۈكسهك قهدىرلىشىگ

ھاجىپلىق مهرتىۋىسى بېرىلگهنلىكىدهك بىر قاتار ئىقتىدار ۋه سهرگۈزهش ئورتاقلىقى قاتارلىقالر نهزهرده 

 .تۇتىلىدۇ

 

تىكى خاس ھاجىپ قانداق » قۇتادغۇبىلىگ«غازىكام ماقالىدا يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ پورتىرىتىنى 

بابتىكى تهلهپلهرگه ئاساسهن  – 31ى كېرهكلىكى ھهققىده بايان قىلغان ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه بولۇش

رهسىمىده ياراتماقچى . بۇ خىل ئىزدىنىش مهنتىقىغا چۈشمهيدۇ. تۇرغۇزۇپ چىققانلىقىنى ئېيتىدۇ

نىڭ ئاپتورى يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ ئوبرازى، ھهرگىزمۇ يۈسۈپ » قۇتادغۇبىلىگ«بولغان ئوبراز 

ته ئېدىئال دۆلهتنىڭ ئۇلۇغ خاس ھاجىپى سۈپىتىده بايان قىلىنغان » لىگقۇتادغۇبى«خاس ھاجىپ 

ئادهمنىڭ تهسۋىر كۆچۈرۈلمىسى ئهمهس، ئۇنىڭ ئۈستىگه، ئهسهردىكى خاس ھاجىپ بهدئىي ئوبراز 

دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلۈپ تهسۋىرلهنگهن پېرسۇناژ ئوبرازى ئهمهس، يانداشما ئوبرازمۇ ئهمهس، ئۇ بىر 

تىكى ئۆگدۈلمىشنىڭ ئوبرازىنى گهۋدىلهندۈرۈپ بېرىدىغان » قۇتادغۇبىلىك«هنى ئهدهبىي دېتال، ي

رۇن خاس نى يېزىشتىن بۇ» قۇتادغۇبىلىگ«ئۇنتۇماسلىق كېرهككى، يۈسۈپ خاس ھاجىپ . ۋاسته

ئهگهر بۇغراخان يۈسۈپكه ۋهزىرلىك، ئىشىك ئاغىلىق، غهزىنىدارلىق، . ھاجىپ ئهمهس ئىدى

ۈتۈكچىلىك قاتارلىق مهرتىۋىلهرنىڭ بىرهرىنى بهرگهن بولسا، يهنىال بۇ يالىۋاچلىق، سۇباشىلىق، پ
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تولۇق « ئوبرازالردا ئهكىس ئهتكهن قىياپهت ۋه مهنىۋىي كامالهت يۈسۈپ خاس ھاجىپتا

شۇڭا، رهشىد رهھمىتى ئارات ئۆگدۈلمىشنىڭ ئوبرازىدا يۈسۈپ . قىالرمىتى» ھازىرالنغانلىقىغا جهزىم

ئايتولدىنىڭ ئوغلى « : كس ئهتكهنلىكىنى بايان قىلغاندا مۇنداق دېگهنخاس ھاجىپنىڭ سىماسى ئه

شائىر ھهر . چوڭ بولۇپ ، ھۆكۈمدارنىڭ ئىشهنچىسىگه ئېرىشىپ دادىسىنىڭ ئورنىغا ۋهزىر بولىدۇ 

تۈرلۈك پهزىلهت ۋه خىسلهتلهرگه ئىگه بولغان بۇ ئالىم ۋهزىرنى دۆلهت ئىشلىرىال ئهمهس ، بهلكى يهنه 

. هنچه ۋه ھهرىكهتلهردىمۇ ھۆكۈمدارنىڭ ياردهمچىسى سۈپىتىده سهھنىگه چىقىرىدۇر شهخسىي چۈش

. ش پۇرسىتى بېرىدۇ شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭغا دۆلهتنىڭ ئهڭ ئالىي مۇئهسسهسىلىرى ھهققىده سۆز قىلى

بهزىده ھۆكۈمدارنىڭ ۋه بهزىده ئۇدغۇرمىشنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىش شهكلىده سۆزلهنگهن بۇ 

هر دۆلهت تهشكىالتىنىڭ پهلسهپهسىنى ۋه ئهخالقىي ئاساسلىرىنى تهشكىل قىلغان بولۇپ ، پىكىرل

شۇڭا ، . قهدىمكى ۋه يېڭى دهۋرلهرنى بىر بىرىگه باغالش جهھهتتىن تهڭداشسىز بىر قىممهتكه ئىگه 

نۆۋىتى بىلهن ھۆكۈمدار ، ۋهزىر ، قوماندان ، ھاجىب ، ئىشىك ئاغىسى ، ئهلچى ، پۈتۈكچى ، 

زىندار ، باش ئاشپهز ، شارابدار مهنسهپلىرى ۋه بۇ ئورۇنالرنى ئىگىلىگهن كىشىلهرنىڭ غه

يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ » . خۇسۇسىيهتلىرى ۋه ۋهزىپىلىرى ئايرىم بابالردا چۈشهندۈرۈلگهن 

ته يارىتىلغان مۇكهممهل ئوبرازالردىن ئهمهس، بهلكى » قۇتادغۇبىلىك«ئهسهردىكى سىيماسىنى 

ئهگهر، . برازالر بايان قىلىۋاتقان بهدئىي دېتالدىن ئىزدهش ئهلۋهتته ئازغۇنلۇق بولىدۇمۇكهممهل ئو

 .ۇبۇ ئىلمىي كۆز قاراشالر ئېتىبارغا ئېلىنمىسا يېڭىلىش كېلىپ چىقىد

 

يۈسۈپ خاس ھاجىپقا ئاپتورنىڭ خائىشىدهك تون پىچىلغاندا ئۇ ئوردىغا كىرىشتىن بۇرۇنال ئۆزىنىڭ 

يىنلىنىدىغانلىقىنى بىلگهندهك، بۇغراخانغا بۇ ھهقته بىشارهت بېرىپ، غازى خاس ھاجىپلىققا ته

دېگىنىگه ئوخشاش بىر قاتار سۈپهتلىرىنى » ئهرهنچه«ئهمهت ئهپهندىنىڭ تهبىرىچه مېنىڭ ئاۋازىم 

ئهڭ مۇھىمى، يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ مهنىۋى، جىسمانىي . سۈپهتلهپ بهرگهندهك ئىش بولۇپ قالىدۇ

ڭ مۇكهممهل يارىتىلغان تۆت ئوبرازنىڭ بىرهرسىدىن ئهمهس، بهلكى ئهسهرده ئوبرازىنى، ئه



- 11 - 

ھېچقانداق ئهمهلىي رول ئوينىمايدىغان، ئۆلۈك بهدئىي ۋاستىدىن ئىزدهشنى ئىلىم ھهرگىزمۇ ئېتىراپ 

 .قىلمايدۇ

 

» بىلىگقۇتادغۇ«يۇقارقىدهك ئازغۇن يولغا كىرىپ قالغاچقا، رهسسام ئوبىكىتنى ئارالشتۇرىلىۋېتىپ، 

بولسۇن دېگهندهك شهرتلهرنى ئورۇنالش ئۈچۈن، بهزى » ئاۋازى ئهرهنچه«تىكى خاس ھاجىپنىڭ 

كىشىلهرنىڭ ) ئهرهنچه(خهنزۇ ناخشا مۇتهخهسسىسلىرىنى زىيارهت قىلغانلىقىنى، ئۇالردىن ئهۋازى بوم 

ن كۆرۈنىدىغان بوينى ئۇزۇن، كۆكرىكى كهڭ، ئۆپكىسى تهرهققىي قىلغان، بۇغدىيىكى بىر قهدهر روشه

ئاۋازى «ئهرلهر ئوتتۇرا ئاۋاز ياكى تۆۋهن ئاۋازلىق ناخشىچى بولىدۇ، دېگهن مهلۇماتىغا ئېرىشىپ، 

بۇ ئىشتا . ھهل قىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ» مۇۋهپپهقىيهتلىك«دېگهن مهسىلىنى » ئهرهنچه

گهن شهرتتىكى ئوبىكىت دې» ئاۋازى ئهرهنچه بولسۇن«رهسسام، يۈسۈپ خاس ھاجىپ نهزهرده تۇتقان 

بىلهن ناخشا مۇتهخهسىسلىرى تهمىنلىگهن ناخشىچىالرغا قويۇلىدىغان تهلهپنى ئارالشتۇرۇپ قويغان، 

مهلىيهتته بۇ ئىكىسى تامامهن ئه. ياكى، بۇ ئىككىسىنى بىر ئىش دهپ چۈشىنىپ قالغان بولسا كېرهك

 .ئوخشىمايدىغان ئىككى ئىش ئىدى

 

ئاپتور ئهر ناخشىچى . هك تهقىسالنسا تازىمۇ كۈلكىلىك مهنتىقه بولۇپ قالىدۇئهگهر، مهسىله يۇقىرىقىد

ئاۋازى «تالالۋاتامدۇ، خاس ھاجىپ تالالۋاتامدۇ؟ يۈسۈپ خاس ھاجىپ نهزهرده تۇتۇۋاتقان 

 –بولسۇن دېگهنده كۆزده تۇتقان مۇددىئا بىلهن ئهر ناخشىچىالرغا قويىلىدىغان يۇقىرى » ئهرهنچه

بولۇشنىڭ قانداق باغلىنىشى بار؟ ئادهتته تهبىئىي قانۇنىيهت بويىچه ئهرلهرنىڭ تۆۋهن ئاۋازلىق 

، )ناخشىچىالرغا قويۇلىدىغان تهلهپ ئايرىم ئهھۋال(ھهممىسىنىڭ ئاۋازى دېگۈدهك ئهرهنچه چىقىدۇ 

قان ئهگهر مهسىلىگه ئۇنداق مۇئامىله قىلىنىدىغان بولسا، ئاپتور يارات. بۇ يارالمىش تهبىئىي قانۇنىيهت

ئاپتورنىڭ . مهھمۇد كاشغهرىنىڭ بوينى يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ بوينىدىن خېلىال كالته سىزىلغان

بۇ يهردىكى پهرقنى قانداق . ئۆزىنىڭ بوينىمۇ ئانچه ئۇزۇن ئهمهس، يهنىال ئاۋازى ئهرهنچىغۇ
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: بىلهنۇلىيهتچانلىق پوزىتسىيه چۈشهندۈرىمىز؟ شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ رهشىد رهھمىتى ئارات يۈكسهك مهسئ

ئهسهرده ئۇچرايدىغان تېمىالر ئۈستىده مۇمكىن بولغان بارلىق تهھلىل يۈرگۈزۈلمهي تۇرۇپ، ئايرىم « 

» ئايرىم پارچىالردىن ھهرقانداق بىر نهتىجىنى چىقىرىشقا ئۇرۇنۇش كىشىنى خاتا يولغا باشاليدۇ –

ېرتى ئهمهلىيهتته، شۇ سهۋهبلىك غازى ئهمهت سىزىپ چىققان يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ پورت③. دېگهن

قۇتادغۇبىلىكتىكى ئۆگدۈلمىش كۈن تۇغدىغا بايان قىلغان خاس ھاجىپنىڭ قىياپهت تهلهپلىرىگه 

 .ئاساسهن تۇرغۇزۇلغان سىما بولىدۇكى، ھهرگىزمۇ يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ پورتېرتى بواللمايدۇ

 

خىي شهخسلهرنىڭ سۈرىتىنى تارى«: مهن بىر قاتار ئىلمىي، قانۇنىيهتلىك تهلهپلهرنى نهزهرده تۇتۇپ

ھهر بىر رهسسام ئۆزى خالىغانچه سىزىۋهرسه، مهتبۇئات ئورۇنلىرى ئۇنى ئېالن قىلىۋهرسه نهچچه خىل 

سىمادىكى يۈسۈپ، مهھمۇدالر ئوتتۇرىغا چىقىپ كهتسه، ئۇالر تارىخىي ئوبرازدىن ئهپسانىۋىي ئوبرازغا 

تارىخىي شهخسلهرنىڭ رهسىمىنى قااليمىقان بۇ نۇقتىنى ئىتىبارغا ئالغاندا، . ئايلىنىپ قالىدۇ

ئهگهر تارىخىي شهخسلهرنىڭ رهسىمىنى تۇرغۇزۇش توغرا . سىزىۋېرىشكه چهك قويۇش كېرهك ئىدى

كهلگهنده شۇ ساھهدىكى مۇتهخهسسىسلهر گۇرۇپپىسىنى تهشكىللهپ، بىرقانچه رهسسامنى تارىخىي 

كتېرىدىن نىشان بېرىدىغان پاكىتالر بىلهن ئۇچۇرالر بىلهن تهمىنلهپ، ئۇالرنىڭ قىياپىتى ۋه خارا

. كېرهكلىكى ھهققىدىكى تهكلىپىمنى بهرگهنىدىم» تهمىنلهپ، ئاندىن ئۇالرنىڭ سىزىشىغا تاپشۇرۇش

رهسسامالر «: اق پاس چىقىرىدۇئاپتور ماقالىسىده پىكرىمنى بۇرمىالپ، كېسىپ، قىرقىپ ئۆزىگه مۇند

ئالىمالرنىڭ رهسىمىنى قااليمىقان . ۋهرمهسلىكى الزىمقولىغا قهلهم ئېلىپ ئۆزى خالىغانچه سىزى

ئهڭ ياخشىسى ئالىم مۇتهخهسسىسلهردىن بىر گۇرۇپپا تهشكىللهپ، ‹. سىزىۋېرىشكه چهك قويۇش كېرهك

ئۇالر رهسسامالرغا رهسىمنى قانداق سىزىشى ھهققىده يول كۆرسىتىپ بهرگهندىن كېيىن، ئاندىن 

دهپ ئىجادىيهت ئهركىنلىكىگه مۇخالىپ كېلىدىغان قاراشنىمۇ  ›ئۇالرنىڭ سىزىپ چىقىشىغا تاپشۇرۇش

ئېنىقكى بۇ رهسسامالرنىڭ مۇستهققىل ئىجاد قىلىش «دهپ قارايدۇ، ئارقىدىن يهنه »ئىپادىلىگهن

ئىجادىيهت ئهركىنلىكىگه چاڭ سېلىش . دهپ قالپاق كهيگۈزىدۇ» ئهركىنلىكىگه چاڭ سالغانلىق
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ىرىنى قايچىالپ كۆتمهك قىلىپ، ئۆز مۇددىئاسى بويىچه دېگهن، يۇقارقىدهك ئاپتورنىڭ پىك

كىتابخانالرنى ئۆزىگه بويسۇندۇرۇش ئۈچۈن گهپ ئويدۇرۇش ۋه قهستهن پىكىرلهرنى ئۆزگهرتىشنى 

رلهرنى كۆرگهن ھهرقانداق بىر مېنىڭ ماقالهمدىكى يۇقارقى مهنتىقىي پىكى. ئېيىتسا بولىدۇ

ىپ ئىكهنلىكىنى، ئاپتورنىڭ ئۇنى ئوقۇرمهنلهرنى ئۆزىنىڭ ئۇقۇمۇشلۇق كىتاپخان، ئۇنىڭ يوللۇق تهكل

دېگهن » تارىخى شهخسلهرنىڭ«خاھىشىغا بېقىندۇرۇش مهقسىتىده قايچىالپ كۆتمهك قىلغانلىقىنى، 

دېگهن » تارىخى ئۇچۇرالر بىلهن تهمىنلهپ بهرگهندىن كېيىن«دهپ، »ئالىمالرنىڭ«سۆزنى 

. دهپ ئۆزگهرتكهنلىكىنى ئاڭقىرااليدۇ» هندىن كېيىنقانداق سىزىشنى كۆرسىتىپ بهرگ«مهزمۇننى 

چۈنكى، تارىخىي ئۇچۇرالر بىلهن تارىخىي شهخسلهرنىڭ قىياپىتى ۋه خاراكتىرىدىن نىشان بېرىدىغان 

پاكىتالر بىلهن تهمىنلهپ، رهسسامالرنىڭ ئۇتۇقلۇق سىزىپ چىقىشىغا ئاساس يارىتىپ بېرىش دېگهن 

مغا رهسىمنى قانداق سىزىش ھهققىده يول كۆرسىتىپ بهرگهندىن ئالىمالر رهسسا«پىكىر قانداقمۇ 

شۇنى . بۇ قهستهن تۇخۇمدىن تۈك ئۈندۈرگهنلىكمۇ قانداق. دېگهن مهنىنى بهرسۇن» كېيىن

اشقا خىيالى ئوبرازالرنى نهچچه خىل ئهسكهرتىپ قويۇش ھاجهتكى، ئادهتتىكى رېئال شهخسلهرنى ۋه ب

 بىراق نامى بىر پۈتۈن مىللهتنىڭ تارىخى ۋه غۇرۇرى بىلهن سىزىپ تورۇسقا ئېسىۋالساق بولىدۇ،

تارىخقا ئوبدان نهزهر . باغالنغان شهخسلهرنى سىزىشتا ئۆزى بىلگهنچه يول تۇتۇشقا بولمايدۇ

ئاغدۇرماي، تارىخىي پاكىتالرغا ئېتىبار قىلماي، ئىككى بۈيۈك ئائهسهرنى بىرهر قېتىم بولسىمۇ تولۇق 

سلهردىن پىكىر ئېلىشقا سهل قاراپ، ئۆز خائىشى بويىچه قهلهم ئوقۇپ باقماي، مۇتهخهسى

تهۋرهتكهچكه، رهسىم نۇرغۇن نۇقسانالردىن خالىي بواللمىغان ۋه ئهسلى تهلهپتىن تولىمۇ يىراقالپ 

رهسسام تۇنجى قېتىم سىزغان مهھمۇد كاشغهرىنىڭ سۈرىتىده قولىغا ياۋروپاچه پهي قهلهم . كهتكهن

شتىن بىرنى قىلغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالغان بولسا كېرهك، مانا شۇ سهۋهنلىكمۇ تۇتقۇزۇپ، كۈلكىلىك ئى

بىر ئادهم . ئالىمالرنىڭ تارىخى ئۇچۇرالر بىلهن تهمىنلىگهندىن كېيىن ئوڭشالغان ئهمهسمىدى

ىڭ رهسىمىنى سىزغاندا تارىخچىالر، تهتقىقاتچىالرنىڭ ھهممىنى بىلهلمهيدۇ، تارىخى شهخسلهرن

پىكىر » ئىجادىيهت ئهركىنلىكىگه مۇخالىپ«قنىڭ نېمىسى يامان، بۇ قانداقمۇ پىكىرنى ئالغانلى
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 .بولسۇن

 

 مۇكهممهللىك تهلىپىنى قويۇشقا ھهرقاچان ھهقلىقمىز

 

مېنىڭ ئىككى ئالىمنىڭ پورتېرىتىنى مۇكهممهلرهك تۇرغۇزۇپ چىقىش توغرىسىدىكى تهلهپ ۋه 

گىرى سۈرمهكچى بولغان پىكىر پهقهت بىرال، ئۇ بولسىمۇ ئاپتور ماقالىسىده ئىل«: ئارزۇيۇمنى ماقالىدا

ئىككى ئالىمنىڭ پورتېرىتىنى مۇكهممهل ئهمهس، مۇكهممهل ئوبراز يارىتىش كېرهك، دېگهندىنال 

دېگهن سۆزنىڭ ئهرهپچه مهنىسىنى بىزگه يېشىپ بېرىدۇ ۋه مېنىڭ » مۇكهممهل«دهپ » ئىبارهت

 .يهرده تهكرارالنغانلىقىنى بىلدۈرىدۇئىبارىنىڭ سهككىز » مۇكهممهل«ماقالهمده 

 

ئهرهپ تىلىدىن كىرگهن . مهن ئالدى بىلهن شۇنى ئېيتااليمهنكى، بىز ئهرهپ ئهمهس، بهلكى ئۇيغۇر

خېلى كۆپ سۆزلهر ئۇيغۇر تىلى ئىستېمالىدا ئهسىلىدىكى ئهرهپ تىلىدىكى مهنىسىده ئهينهن 

سۆزىمۇ » مۇكهممهل«. دىتى بويىچه قوللىنىدۇئۇيغۇر خهلقى ئۇنى ئۆزىنىڭ تىل ئا. قوللىنىلمايدۇ

تۈركىي «: سۆزىنى ئىشلهتكهن دهپ تهنقىد قىلغان ئاپتۇر ماقالىسىده» مۇكهممهل«مېنى . شۇنداق

دېگهن سۆزنى ئىختىيارسىز » )مۇكهممهل نۇسخا(«نىڭ يېڭى نهشرىنى تىلغا ئېلىپ » تىلالر دىۋانى

 نهشرىمۇ مۇكهممهل سۆزىنىڭ ئهرهپچه مهنىسىدىكىدهك نىڭ يېڭى» دىۋان«ئهمهلىيهتته . تىلغا ئالىدۇ

ئهرهپ تىلىدىكى مهنىسى بويىچه ئىستېمال قىلغاندا دۇنيادا . ئهمهس» كهم كۈتسىز، ئىۋهنسىز«

» كهم كۈتسىزلىك، ئىۋهنسىزلىك«. مۇكهممهللىك دهرىجىسىگه توشىدىغان ھېچقانداق شهيئى يوق

 .پهقهت تهڭرىگىال خاس

 

قوڭالتاق مهنىده قويغان  –كهممهللىك تهلىپىنى ئاپتور ئېيتقاندهك ئۇنداق يالىڭاچ مهن ماقالهمده مۇ

دېگهندهك سېلىشتۇرما دهرىجه قوشۇمچىلىرى » مۇكهممهلرهك، خېلى مۇكهممهل«بهلكى . ئهمهسمهن
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تارىخىي شهخسلهرنىڭ مۇكهممهلرهك پورتېرىتىنى تۇرغۇزۇپ چىقىش «. بىلهن ئىپادىلىگهن ئىدىم

يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ مۇكهممهلرهك سۈرىتىنى تۇرغۇزۇپ چىقىش » «شهققهتلىك ئهمگهكناھايىتى مۇ

تارىخىي شهخسلهرنىڭ ئوبرازىنى كىشىلهرنىڭ قهلبىگه ئهسلىي چىن مهنىسى، شۇ تارىخى » «ھهققىده

» شهخسلهرنىڭ خاراكتېرىنى مۇكهممهلرهك ئىپادىلهپ بېرىدىغان قىياپهت بىلهن ئهكىس ئېتىشى كېرهك

 .هكدېگهند

 

تهرهققىيات نۇقتىينهزهرىدىن قارىغاندا تارىختىن بۇيان ھهر بىر يېڭى شهيئىگه مۇكهممهللىك تهلىپى 

 .قويۇلۇپ كهلدى

بۇ خۇسۇستا . بالداق تهدرىجىي مۇكهممهللىشىپ بارىدۇ –چۈنكى ھهرقانداق شهيئى بالداقمۇ 

دهپ » ققا يهتسه چۈشۈشكه يانارنه ئىشىكىم قىلىنسا تولۇقلۇق كۆتهر، تۇلۇقلۇ«يۈسۈپ خاس ھاجىپ 

دېمهك، . سۆزى بىلهن ئىپادىلىگهن» تولوقلۇق«مۇكهممهللىك سۆزىنى ساپ تۈركىي تىلىدىكى 

مۇكهممهللىك تهلىپىنى قويۇش تهرهققىياتىنىڭ، يۈكسهكلىككه قاراپ ئىلگىرلهشنىڭ ئېھتىياجى بولۇپ، 

.  مهڭگۈلۈك دىئالىكتىك جهريانشهيئىلهرنىڭ ئۈزلۈكسىز تهرهققىي قىلىشى ۋه مۇكهممهللىشىشى

ئىجادىيهتته قانچىلىك ئۇيغۇنلۇق ۋه چىنلىق ئهكىس ئهتتۈرۈلسه، شۇنچىلىك مۇكهممهللىشىپ 

 .يۇقارقى ئىككى ئهسهرده تارىخىي چىنلىق ھهرگىزمۇ ئهكىس ئهتمىگهن. بارىدۇ

 

 كېچهك مهدهنىيهتىدىكى ياتالشتۇرۇش –كىيىم 

 

كېچهك مىللىي  – خاسلىق ھهققىده پىكىر قىلغاندا، كىيىم دهۋىر ئاالھىدىلىكى ۋه مىللىي

بۇ ئهلۋهتته تارىخىي شهخسلهرنىڭ . مهدهنىيىتىنىڭ مۇھىم بىر تۈرى قاتارىدا مۇئامىله قىلىنىدۇ

 .ئوبرازىنى يورۇتۇشتىمۇ قهتئىي ئهمهل قىلىشقا تېگىشلىك پرىنسىپالرنىڭ بىرى
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ئىككى سۆرهتته دهل دهۋر ئاالسىدىلىكى ۋه مىللىي ئىككى ئالىمنىڭ پورتېرتى نامىدا سىزىلغان 

مهن . كېچهكلهردىن پۈتۈنلهي يىراقالشتۇرۇلغان -خاسلىقنىڭ يارقىن جۇالسى بولمىش كېيىم

ته كهسپىي ۋه ئهمهل كىيىمى سۈپىتىده تهپسىلىي » دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«ئىلگىرىكى ماقالهمده 

نىڭ ئهمهلدارلىق باش كىيىم ئاالھىدىلىكىنى »غرۇشيۇ«تونۇشتۇرۇلغان ساۋۇت، دۇبۇلغىالرنى ھهمده 

تونۇشتۇرۇپ، بۇ ئارقىلىق قاراخانىيالرنىڭ ھاكىمىيهت تۈزۈلمىسىده ئهمهلدارالرنىڭ ئهمهلدارلىق 

مهنسهپ كىيىملىرى بولغانلىقىغا ۋه ئۇنى ھاكىمىيهت  –ساالھىيىتىنى ئىپادىلهيدىغان مهخسۇس ئهمهل 

ماقالىدا بۇ دهلىللهرنى يولسىزلىق . كىت قىلىپ كۆرسهتكهن ئىدىمقۇرۇلمىسىنىڭ مۇنتىزىملىقىغا پا

بېشىغا قار يامغۇر ۋه ئىسسىقتىن ساقىلىنىش ئۈچۈن قارا يىپهك كۈنلۈك … ئالىمالر«: بىلهن ئۆزگهرتىپ

تۈزگه چىققاندا،  – تاال بۇ يهرده ئاپتور ئوردا ئهمهلدارلىرىنىڭ. تۇتۇشى كېرهك ئىدى، دېگهن

تۇتىدىغانلىقىنى، ) سايىۋهن(رغا بارغاندا ياكى شىكارغا چىققاندا بېشىغا كۈنلۈك ئاممىۋىي سورۇنال

مهن ماقالهمده . دهيدۇ» ئوردا ئىچىده بولسا مۇنداق قىلىشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوقلىقىنى ئويلىمىغان

پهقهت . ھېچقاچان، ئالىمالر ئوردىدا كۈنلۈك تۇتۇپ يۇراتتى دېگهن گهپنى قىلغان ئهمهسمهن

نامىدىكى ۋهزىرنىڭ باش كىيمىگه قارا رهختتىن كۈنلۈكسىمان ئهمهل بهلگىسى » يۇغۇرۇش«

شۇڭا، ياندا مۇالزىمالر تۇتۇپ ماڭىدىغان كۈنلۈك بىلهن مهھمۇد . تۇتۇالتتى دهپ مىسال ئالغان

كاشغهرىي تىلغا ئالغان باش كېيمىگه تۇتۇلغان كۈنلۈكسىمان دهرىجه كېيمىنى پهرقلهندۈرۈش كېرهك 

داق بولمىغاندا، ئۇلۇغ ئالىمىمىز مهھمۇد كاشغهرىنىڭ بىزگه قالدۇغان مهلۇماتىنى ئىنكار ئۇن. ئىدى

يوغرۇش، تۈركلهرده ئاددى خهلق ئىچىدىن «: مهھمۇد كاشغهرى مۇنداق دهيدۇ. قىلغانلىق بولىدۇ

 ۋه باشقىالرغا ھهرقانچه چوڭ ساالھىيهتكه پارس. چىقىپ ۋهزىرلىك دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلگهن ئادهم

ئۇنىڭ بېشىغا . ئىگه بولۇپ كهتسىمۇ بۇ ئۇنۋان بېرىلمهيدۇ، ئۇ خاقاندىن بىر دهرىجه تۆۋهن تۇرىدۇ

بۇ پاكىت بىزگه ④.»يامغۇر ۋه ئىسسىقتىن ساقلىنىش ئۈچۈن قارا يىپهك كۈنلۈك تۇتىلىدۇ –قار 

ىنى دهرىجىنى ئىپادىلهيدىغان مهرتىۋه كىيىملهرنىڭ بولغانلىق -خاقانىيهده مۇنتىزىم ئهمهل

ئالىم فوئاد كۆپرۇلۇ . ئىلمىي مهسلىده پاكىتقا كۆز يۇمۇۋېلىش سهمىمىيهتسىزلىك بولىدۇ. ئىسپاتاليدۇ
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بىز بۇ ئىپادىدىن ئۇالرغا بېرىلگهن بايراقنىڭ ھهتتا كىيدۈرۈلگهن «: بۇ مهلۇمات ھهققىده پىكىر قىلىپ

مهھمۇد . دهيدۇ⑤»يمىزخىالتنىڭمۇ قارا رهڭلىك يىپهكتىن تىكىلگهن، دېگهن نهتىجىگه كېلهله

نامىدىكى ۋهزىرى بولمىسا، نېمىشقا » يۇغۇرۇش«كاشغهرى بىلهن يۈسۈپ خاس ھاجىپ ئوردىنىڭ 

 .ئۇالرنىڭ بېشىغا قارا يىپهكتىن كۈنلۈك تۇتۇلىشى كېرهك ئىدى دېيىلىدىكهن

 

ىكى كېچهك ۋه شاھزادىالرنىڭ ياسىنىش ئاالھىدىل -مهھمۇد كاشغهرى خاقانىيه دهۋرىدىكى كېيىم

بۇالر مهھمۇد كاشغهرىنىڭ پورتېرىتىنى تۇرغۇزۇشتا تولىمۇ . ھهققىده قىممهتلىك مهلۇماتالرنى بهرگهن

بولۇپ، ) پېروزه(بۇت، بىر خىل قىممهتلىك چوڭ يېشىل چهش But«. ئهھمىيهتلىك مهنبه ئىدى

نىڭ ئوغۇل ۋه ئۇلۇغالر) بهت – 166توم  – 3(» . ئۇلۇغالرنىڭ ئوغۇل ۋه قىزلىرى ماڭلىيىغا تاقايدۇ

قايتا -نى قايتا» دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«. قىزلىرى دېگهن شاھزاده، بهگزاده، مهلىكىلهرنى كۆرسىتىدۇ

. كۆرۈپ دهلىل ئىزدىدىم دېگهن رهسسام، بۇ قىممهتلىك مهلۇماتنى نېمه ئۈچۈن ئېتىبارغا ئالمىغاندۇ

لسا، مىللىي ئاالھىدىلىك بىلهن ئهگهر بۇ يېشىل ياقۇت مهھمۇد كاشغهرىنىڭ ماڭلىيىغا تاقالغان بو

دهۋىر ئاالھىدىلىكى، شۇنداقال مهھمۇد كاشغهرىنىڭ ساالھىيىتى بىر قهدهر يۇقىرى دهرىجىده 

 .جۇالالنغان بوالتتى

 

كېچهك  -بىز بۇ يهرده يهنه مهھمۇد كاشغهرىي مهلۇمات بهرگهن خاقانىيه ئۇيغۇرلىرىنىڭ كېيىم

 .ايلىئۆرنهكلىرىدىن مىسالالرنى كۆرۈپ باق

 

كهمزۇلنىڭ «نى ئىزاھالپ » ئۆز«، )بهت -57توم  -1(» يېشىل رهڭلىك تون، يېشىل تون«

ئىچىك، بۇلغۇن، سۆسهر ۋه شۇنىڭغا  –ئىچۈك) بهت -65توم  -1. (دهيدۇ» قولتۇقى

چىندا ئىشلهنگهن  –زهرباب «، )بهت -93توم  -1(ئوخشاشالرنىڭ تېرىسىدىن تىكىلگهن جۇۋا، 

» كېيىمنىڭ ياقىسى –ياقا «، )بهت -416توم  -1(» ر بېسىلغان يىپهك رهختقىزىل رهڭلىك، زه
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 –بارتۇ «، )بهت -498توم  -1(» قىسقا يهڭلىك تون –قۇالق تون «، ) بهت30توم  -3(

قايرىما بۆك، ئالدى ۋه ئارقا  –قوتۇرما بۆرك «، )بهت -543توم  -1(» كهمزۇل، قىسقا پهلتۇ

 -1(» ئۇزۇن قالپاق –سوقارالپ بۆرك «، )بهت -638توم  -1. (پاقتهرىپىده قايرىمىسى بولغان قال

، )بهت -646توم -1(» قېيىقلىق بۆك، جىيهكلىك بۆك –قىزغىلىغ بۆرك «، )بهت -642توم 

 -686توم  -1(» ئۆتۈكنىڭ تۇمۇشىقىغا زىننهت ئۈچۈن تاقىلىدىغان تهڭگىلهر –تىزىلدۇرۇق «

لغان بولۇپ، قالپاقنىڭ چۈشۈپ كهتمهسلىكى كتىن توقۇئىڭهكباغ، بۇ يىپه –ساقالدۇرۇق «، )بهت

مهھمۇد كاشغهرىيدهك يۇقىرى نهسهبلىك شاھزادىلهر » . ئۈچۈن ئىڭهكتىن قوشۇپ باغالپ قويۇلىدۇ

كىچهك ئۆرنهكلىرىنىڭ قىممهت باھالىقلىرىنى ئېلىپ كېيىپ يۈرىدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر  - يۇقارقى كېيىم

هپ ئاتالغان قىسقا كهمزۇلنىڭ نامىنى كۆرگهنده، كۆز ئالدىمىزغا كۇچا د» بارتۇ«بىز . قىلىشقا بولىدۇ

. مىڭ ئۆيلىرىدىكى تام رهسىملىرىده ئېسىلزادىلهر كهيگهن مۇنۇ كهمزۇلالر كۆز ئالدىمىزغا كېلىدۇ

» پهلتۇ«بولغان، بىز روسالردىن قوبۇل قىلىپ » پهلتو«ـ كهمزۇل، روسالرغا ئۆتۈپ » بارتۇ«يۇقارقى 

كېچهك مهدهنىيتىنىڭ باشقا  -بۇ ئۆز نۆۋىتىده، ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى كېيىم. تىمىزدهپ ئاتاۋا

رهسىم . ( ئهللهرگه كۆرسهتكهن تهسىرىنى تهتقىق قىلىشتا مۇھىم يىپ ئۇچى تهمىنلهيدۇ

 )كىرىشتۈرىلىدۇ

 

مهھمۇد .  ئهسىر بۇرۇنقى مهدهنىيهتنىڭ ئىپادىسى ئىدى3، 2بۇ تېخى مهھمۇد كاشغهرىيدىن 

ئارقىسىدا قايرىمىسى بولغان  -ئالدى» قۇالق تون«شغهرىي مانا شۇ كهمزۇلالرنى، قىسقا يهڭلىك كا

» تۇماق –قىزغىلىغ بۆرك «بۆرك ۋه كهمچهت ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش نهرسىلهردىن جىيهك تۇتۇلغان 

الھىدىلىكىنى مانا بۇالر دهۋر ئاالھىلىكى ۋه مىللىي ئا. الرنى كهيگهنلىكىنى كۆز ئالدىمىزغا كهلتۈرىمىز

مهن مهھمۇد كاشغهرىينىڭ ئۇچىسىغا يۇقارقى كېيىملهرنىڭ . يورۇتۇپ بېرىدىغان مهنبه ئىدى

بىرهرسىنىڭمۇ چىقمىغانلىقىنى كۆرۈپ، ئاپتورنىڭ ئىككى ئالىمنىڭ رهسىمىنى سىزىپ چىقىشتىن بۇرۇن 

 .قايتا ئوقۇغانلىقىدىن شۈبھىلهندىم - نى قايتا» دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«
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 236توم  -3. (ئۇنۋان دېگهن ئىزاھاتنى بهرگهن –دېگهن سۆزگه لهقهم » ئاياغ«ھمۇد كاشغهرى مه

ئۇنۋان  –خان ئاڭا لهقهم  –خان ئاڭا ئاياغ بهردى : دېگهن سۆزنى ئىزاھالپ» ئايادى«) بهت –

ا قاراخانىيالر دهۋرىده ئۇنۋان بېرىلگهندىن كېيىن، ئۇنىڭغ. دهيدۇ) بهت – 358توم  – 1(بهردى، 

يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ مۇنۇ مهلۇماتى بۇ . مهرتىۋىسىگه ئاساسهن تون، ئات، تامغا بېرىلهتتى

بۇ مىسرانىڭ كېڭهيتمه . ⑥»ئاياغ بهردى تامغا ئات ئۈستهم، كهدۇت«: پىكرىمىزنىڭ دهلىلى بولىدۇ

پ كۈن تۇغدى ئىلىگ ئۆگدۈلمىشكه ئۇنۋان بېرىپ، قوشۇننى تاپشۇردى، ئهمهلىگه مۇناسى: مهنىسى

يۇقارقى مهلۇماتالرغا ئاساسهن قارا خانىيالردا . تامغا، ئات ۋه تون ئىنئام قىلدى، دېگهنلىك ئىدى

ۋاھالهنكى، ھېچقانداق . دهرىجه كېيىملىرى بولىدىغانلىقىدىن گۇمان قىلمايمىز –مهخسۇس ئهمهل 

ن مهھمۇد چۈدېگهندهك بىرهر ئۇچۇرمۇ بهرمىگهنلىكى، شۇنىڭ ئۈ» خان سهلله بهردى«بىر جايدا 

كاشغهرى ماددا سۆزلۈكىده بۇ ھهقته مهلۇمات بهرمىگهنلىكىدىن، سهللىنى ئۆز دهۋرىدىكى دىنىي 

ئىمامالر قوبۇل قىلغان بولسىمۇ، ئوردىدا سهلله ھېچقاچان بىرهر ئهمهل دهرىجىنى ئىپادىلهيدىغان 

گه سهلله ئوراپ شۇڭا يۈسۈپ خاس ھاجىپقا، مهھمۇد كاشغهرى. بهلگه بولمىغانلىقىنى كۆرهلهيمىز

قويۇپ، ئۇنى شاھزادىالر قاراخانىيالر ئوردىسىدىكى ئۇلۇغ خاس ھاجىپالر كيىدىغان خاس مهرتىۋه 

 .كىيىمى ئورنىدا قوبۇل قىلىنىشى رهسسامنىڭ ئۆز خائىشى بويىچىال ئىش قىلغانلىقى بولىدۇ

 

 كاشغهرى، يۈسۈپ خاس قهتئىي سهل قاراشقا بولمايدىغان يهنه بىر نۇقتا بار ئىدىكى، بۇ مهھمۇد

ھاجىپالرنىڭ ۋهتهنپهرۋهرلىك، مىللهتپهرۋهرلىك خاراكتىرىنى، مىللىي مهدهنىيهتنى جان تىكىپ 

مهن ئۆتكهنكى ماقالهمده . قوغدايدىغان روھىنى ئهكىس ئهتتۈرۈشته تولىمۇ ئهھمىيهتلىك ئىدى

د كاشغهرىنىڭ ئهرهپ، دېگهن يهڭسىز تون ھهققىدىكى ئۇچۇرنى تىلغا ئېلىپ، بۇنى مهھمۇ» يهلمه«

كېچهك مهدهنىيتى سېلىشتۇرمىسىدا كوزۇر قىلىپ كۆرسهتكهن  -پارسالر بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ كېيىم

تېخىمۇ ئىلگىرلىگهن ھالدا پىكىر قىلغاندا مهھمۇد . ئۆرنهكلهرنىڭ بىرى ئىكهنلىكىنى ئهسكهرتكهنىدىم

ئىدىكى، مىللىي مهدهنىيهتنى كاشغهرى، يۈسۈپ خاس ھاجىپالر شۇنچىلىك مهغرۇر ئالىمالردىن 
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ئۇيغۇر مهدهنىيتىنى  -تۈرك. ھهرگىزمۇ ئهرهپ، پارىسالرنىڭ مهدهنىيتىگه تېگىشىشنى خالىمايىتتى

الرنى ئهرهپ، ئۇيغۇر -شۇنداقال تۈرك. پارس مهدهنىيتىدىن ئالال قاچان يۇقۇرى قوياتتى -ئهرهپ

رى ئهمهس ئىدى، مهيدانى مۇستهھكهم، پارسالرنىڭ گۇپپاڭچىلى -ئهرهپ. پارسالردىن ئۇلۇغ بىلهتتى

 .تۆۋهندىكى شېئىر بۇنىڭغا پوالتتهك پاكىت بولىدۇ. گىگانىت ئالىمالردىن ئىدى

 

 قاچان ئۇنى تۈرك دهپ تونىسا،

 خهلق ئۇنىڭغا شۇنى ئېيتىدۇ

 بۇنىڭغا ئۇلۇغلۇق تېگىدۇ،

 .بۇنىڭدىن باشقىسىگه ئاشمايدۇ

 )بهت -456توم،  -1(

 

كېرهككى، يۇقارقى شېئىر ئهرهپ خهلپىسىگه تهقدىم قىلىنغان كىتابقا كىرگۈزۈلگهن، ئۇنۇتماسلىق 

ئۇنىڭدىن باشقا ھهدسلهردىن مىسالالر كهلتۈرۈلۈپ، تهڭرى بىزنى ئۇلۇغلىغان، ئهزىزلىگهن دهپ 

يۈسۈپ . ئىپتىخارلىنىدۇ، بۇ ئۇلۇغلۇق مهدهنىيهت جهھهتتىكى، مىللىي روھتىكى ئۇلۇغلۇق ئىدى

 بىلهن مهھمۇد كاشغهرى مانا شۇ مىللىي مهدهنىيهتنىڭ كىگانىت قوغدىغۇچىلىرى، خاس ھاجىپ

ئۇيغۇر  –ئۇالر ئهرهب ئىسالم مهدهنىيتىنىڭ تۈرك. مىللىي روھنىڭ ئاۋانگارت ئىجراچىلىرىدىن ئىدى

دهھشهت بىلهن . مىللىي مهدهنىيتىنى يۈتۈپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن، مۇستهھكهم مهنىۋى سېپىل سوققان

 .قىلىۋاتقان ئهرهبلهشتۈرۈش دولقۇنىغا توغان ئورناتقان ئۇلۇغ سهركهردىلهردىن ئىدىھۇجۇم 

 

بىزنىڭ بۇ پىكىرنى قويۇشىمىزدىكى مۇددىئا شۇكى، ئۆزىنىڭ مىللىتىنى، مىللىي مهدهنىيتىنى شۇنچه 

، ئۇلۇغ بىلىدىغان بىر ئالىم ئۆزىگه، مىللىي مهدهنىيتىگه مهنسۇپ بولمىغان كېيىملهرنى كېيىپ

ئۆزىنىڭ قىممهت قاىشى، ئهقىدىسىگه مۇخالىپ يول تۇتارمۇ؟ بىز ئۇ لۇلۇغ ئالىملىرىمىزنىڭ مىللىي 
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مهدهنىيتىگه بولغان ئۆزلۈك ئهقىدىسى ۋه نازۇك تالالشلىرىنى نهزهردىن ساقىت قىلىپ، ئۇالرنىڭ 

هك ئۇ ئالمالرغا قىممهت قارىشىغا، ئهقىدىسىگه مۇخالىپ ھالدا مىللىي مهدهنىيهتتىن ياتالشتۇرىۋهتس

 .قانداق يۈز كېلهلهيمىز

 

 سهلله ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي باش كىيىمى ئهمهس

 

چۈنكى كېسىپ ئېيتىشقا بولىدىغان . مهن ماقالهمده سهلله مهسىلىسىنى ئاالھىده تىلغا ئالغان ئىدىم

همهس، ئۇ تارىخىي پاكىت شۇكى، سهلله ھهرگىزمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنئهنىۋىي مىللى باش كىيىمى ئ

» سهلله«. شۇنداقال ئىسالم دىنىنىڭ بهلگىلىرىدىن بىرى» يالدامىسى«سېپى ئۆزىدىن ئهرهپلهرنىڭ 

دېگهن بولسىمۇ، » ئهرهپچه سۆز«پارس تىلىدىن كىرگهن سۆز، ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتىده 

دهستار ھىندى . (دۇدهپمۇ ئاتىلى) دهستار(سهلله يهنه . دېيىلىدۇ» ئهلئمامه«ئهرهپچه مهنبهلهرده 

 – 1469(تىلىدىكى سۆز بولۇپ، ئىسالم دىنى بىلهن ھىندى دىنىنى بىرلهشتۈرمهكچى بولغان تاناك 

. دېيىلگهن ⑦) دىنىدىكىلهر كىيىدىغان باش كىيىم» سىخ«قۇراشتۇرۇپ چىققان ئاتالمىش ) 1539

ر بېشىغا يۆگهيدىغان ئۇزۇن ئاق سهلله ناماز ئوقۇغاندا ئهر كىشىله«: ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتىده

ئهبدۇلئهزىز ئهلى ھاجى . دېيىلگهن) بهت – 622بېسىلىشى  – 1يىلى  – 1999(» رهخت

ئاخىرهتلىك «دېگهن ماقالىسىدا ئىبنى قهييۇم ئهلجهۋزىنىڭ »مۇقامچىلىقتا سهلله مهسىلىسى«ئارقان

سهلله كىيهتتى، ئۇ ) ىسساالممۇھهممهد ئهلهيھ(ئۇ «: دېگهن كىتابىدىن نهقىل ئېلىپ» ئۇزۇق تۈلۈك

. دېگهن مهلۇماتنى بېرىدۇ⑧»ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ سهللىسىنى كۈيئوغلى ئهلى كىيگهن

پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇنبهرده خۇتبه ئوقۇۋاتقاندا قارا رهڭلىك سهلله كىيگهنلىكىنى «يهنه ھهدىسلهرده 

مۇ سهلله يۆگهشكه رىغبهتلهندۈرگهنلىكىنى ۋه پهتلىسىنى ساڭگىلىتىپ قويىدىغانلىقىنى، باشقىالرنى

گاھى دهۋىرلهرده سهلله يۆگهش، ئۇنىڭ رهڭگى، يۆگهم سانى مهزھهپكه . ⑨بايان قىلغان

سۈنئى مهزھىپىدىكىلهر تۆت خهلىپىگه سىمۋول قىلىپ تۆت يۆگهم ئورىغان ، . مۇناسىۋهتلىك بولغان
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 ئىمامغا سىمۋول 12بهلگىسى بولۇپ، ئۇالر قارا ياكى يېشىل رهڭلىك سهلله شىيه مهزھىپىدىكىلهرنىڭ 

م بولدىكى، سهلله روشهن ھالدا دىنىي بۇنىڭدىن مهلۇ.  ئۆرۈم قىلىپ سهلله يۆگىگهن12قىلىپ 

ئاپتور دىنىي ئۆلىما ئائىلىدىن كېلىپ چىققان ۋه ئۆزى خهتمىده . ئىسالمنىڭ بهلگىلىرىدىن بىرى

للىكنىڭ ياكى ئهمهلدار بىلهن پۇقرانىڭ ئايرىمىسى كهمبهغه –سهلله باي «: تۇرغان تۇرۇقلۇق سهللىنى

دهيدۇ، ئۇنداق بولسا سهلله زادى نېمىنىڭ بهلگىسى؟ يۈسۈپ خاس ھاجىپ بىلهن مهھمۇد » ئهمهس

كاشغهرىگه كىيدۈرۈلگهن سهلله ئاپتور ئېڭىدا ئهمهلدارلىقنىڭمۇ بهلگىسى ئهمهس، دىنى كامىللىقنىڭ 

 ئالىمالرغا كىيدۈرۈلگهن سهلله ئاپتورنىڭ كۆرسىتىشىچه بولغاندا ئۇنداقتا ئۇ. بهلگىسىمۇ ئهمهس ئىكهن

ئۈچۈنال قوبۇل قىلغانمۇ؟ سهللىنىڭ ھازىرقى تۇرمۇشىمىزدا، دىنىي » ساالپهتلىك كۆرسىتىش«پهقهت 

يۈسۈپ خاس . ساالھىيهتنى ئىپادىلهيدىغان بهلگه سۈپىتىده ئومۇمالشقانلىقىنى ھهممه ئادهم بىلىدۇ

ۇد كاشغهرى بېشىغا يۆگهلگهن سهللىنىڭ پهتلىسىنىڭ ئىككى خىل ھالهتته بولىشى ھاجىپ بىلهن مهھم

بىراق ماقالىسا بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىشتىن . ېڭىدا يهنه بهزى سوئالالرنى تۇغدۇردىكىتابخانالرنىڭ ئ

ئۆزىنى قاچۇرغان، شۇنداق بولسىمۇ بىز يهنه بىر قېتىم سوراپ باقايلىكى، مهھمۇد كاشغهرىنىڭ 

ىسىنىڭ پهتلىسىنى سولدىن چۈشۈرۈپ، ئوڭ مۈرىسىگه ئارتۇلدۇرۇلىشى بىلهن يۈسۈپ خاس سهلل

ھاجىپنىڭ سهللىسىنىڭ پهتلىسىنى قۇتبىگه چىققان ئىمامالرنىڭكىدهك مۈرىسىدىن ساڭگىلىتىشىنىڭ 

ھېچقانداق مهناسى يوقمۇ، ياكى يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ قۇتبىگه چىققان ھالىتىنى ئىپاده قىالمدۇ؟ 

ۇد كاشغهرىچه پهتلىنى بىز پارىس رهسساملىرىنىڭ قولىدىن چىققان رهسىملهردىنال كۆرهلهيمىز، مهھم

ئۇندقتا بۇ بىر تهقلىدمۇ؟ بىر دهۋر تۇغقان قوشكېزهك ئالىمالرنىڭ سهلله ئورىشى ۋه بۇ سهللىلهرنىڭ 

 .ئاالھىده پهرقلىق بولىشى ھهرگىزمۇ نورمال ئىش ئهمهس

  

 

 رلىك قىلىش ئىلمىيلىك ئهمهس يىلغا بى1000 يىلنى 100
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ماقالىدا ئاپتور يهنه شۇ سهلله توغرىسىدا پىكىر قىلىپ، ئىلمىي قانۇنىيهتكه خىالپ ھالدا سهللىنى 

كېچىكى كاتاگورىيسىده چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن مۇنداق بىمهنه  -ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي كېيىم

كىرىدۇ، بۇنىڭدىن خېلى بۇرۇنال سهلله باش كىيىم كاتىگورىيىسىگه «: ئاساسالردىن كۆرسىتىدۇ

 ئۇيغۇرالر بېشىغا سهلله ئوراپ

 .…ئادهتلهنگهن

 

 يىلالر ئىلگىرى تارتىلغان فوتو سۈرهتلهردىن مهن ئۇيغۇرالرنىڭ پۇتلىرى ياالڭ 100بۇنىڭدىن تهخمىنهن 

ىده دهپ ئارقىدىن كىچىك»جۇل بولسىمۇ، بېشىدا سهلله بارلىقىنى كۆرگهن –ئاياغ، كىيىملىرى جۇل 

دېمهك، . كىشىلهرنىڭ بېشىغا سهلله ئورىغانلىقىنى كۆرگهنلىكى توغرىسىدا بىر قاتار گهپلهرنى قىلىدۇ

 يىل بۇرۇنقى ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش ئادىتى 100 -60ئهمهلىيهتته » بۇرۇن«ماقالىدا تىلغا ئالغان 

هنىيهت جهھهتته ئىنتايىن ئاپتور كۆزده تۇتقان بۇ دهۋردىكى ئۇيغۇرالر ماددىي ۋه مهنىۋىي مهد. ئىكهن

قۇرۇپ قاخشال بولۇپ «زهئىپلهشكهن، مىللىي مهدهنىيهت، مىللىي روھتىن زور دهرىجىده چېكىنگهن، 

قارخانىيالر . دېگهندهك بىر ھالغا چۈشۈپ قالغان دهۋر ئىدى» قالدۇق ئوتۇنچى ئاپىرىپ ساتسۇن

يهت تهرهققىيات تارىخىي دهۋرى دېگهن ئۇيغۇر مهدهنىيهت تارىخىدىكى بۈيۈك چوقا، مهدهنى

. ت بۇلغانمىغان، شالغۇتالشمىغان دهۋرزهنجىرىنىڭ ئالتۇن ھالقىسى، مىللىي ئاڭ ، مىلىي مهدهنىيه

بۇ دهۋردىكى ئۇيغۇرالر قوينىدا بۇرۇن ئېيتىدىغان يىپهك قولياغلىق ساقاليدىغان، قولغا پهلهي 

هت قويىدىغان، ياستۇق قېپى، تام سالىدىغان، ئۆتۈكنىڭ پاشنىلىرىغا ھهرخىل تهڭگىلهردىن زىنن

چارشاپلىرى، زهدىۋاللىرى، دهستۇرخانلىرىغا ھهر خىل گۈل نۇسخىلىرىنى چۈشۈرۈپ كهشته 

ئىشلهيدىغان، كهمهرلىرىگه ئالتۇن، كۈمۈشتىن توقا بېكىتىدىغان، ئۆتۈككه پىتهك سالىدىغان، 

ۇراقالرنى ئىستېمال قىلىدىغان، خۇرجۇنالرنىمۇ كهشته بىلهن زىننهتلهيدىغان، ئىپار ۋه باشقا خۇشپ

بۇنى قانداقمۇ . دهزمال بىلهن كىيىملهرنى قاتۇرۇپ كىيىدىغان مهدهنىيهتلىك ئۇيغۇرالردىن بولغان

جۇل كىيىمگه ئورالغان، ئۇيغۇرالرنىڭ ئېسىل باش كىيىملىرىنى  –پۇتى ياالڭ ئاياغ قالغان، جۇل 
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تىر ماتا ۋه داكىنى بېشىغا يۆگىۋېلىشتىن باشقا ئېلىپ كىيىشكه قۇربىتى يهتمهي بىر مېتىر، يېرىم مې

 يىل بۇرۇنقى ئۇيغۇر 100ئهگهر بىز . نى سېلىشتۇرغىنى بولسۇنئامالى قالمىغان دهۋردىكى كىشىلهر

پۇقرالىرىنىڭمۇ سهلله ئورىۋېلىشىنى مىللىي ئاڭنىڭ ئهمهس، پهقهت دىنى ئاڭنىڭ ئىپادىسى ئىدى، 

ھېچقانداق بىر باسقۇچىدا سهلله ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي تارىخنىڭ . دهپمۇ چۈشهندۈرۈش مۇمكىن

كېچهك مهسىلىسىده ھهتتا قارا  –كىيىم . كېچهك مهدهنىيتى قاتارىدا ئومۇمالشقان ئهمهس -كېيىم

خانىيالردىن كېيىن ئهڭ گۈللهنگهن تۆمۈرىلهر دهۋرى ۋه سهئىدىيه خانلىقى دهۋرىدىكى تۇرمۇش، كىيىم 

الرغا كۆچۈرۈپ ئاپىرىپ تارىخنى دهلىلهشكه ئۇرۇنۇش يهنىال ئىلمىي كېچهك ئادىتىنى قارا خانىي –

 .پىرىنسىپقا مۇخالىپ كېلىدۇ

 

تارىختا ئۆتكهن «ئاپتور ماقالىسىده خۇددى بىرهر پادىشاھنىڭ ئوردىسىدا غىزادا بىلله ئولتۇرغاندهك 

، شاھزادىلهر، شاھالرنىڭ رهسىملىرىگه قارىسام ھهممىسىنىڭ بېشىدا سهلله بار ئىكهن، شاھالر

ۋۇزراالر ئائىلىسىده تاماققا ئولتۇرغاندا، ئارام ئالغاندا، ئۇخلىغاندا بېشىدىكى  –ئېسىلزادىلهر، ۋهزىر 

لېكىن بۇ يهرده قايسى ئهلنىڭ، قايسى دهۋرنىڭ پادىشاھلىرىنى . دهيدۇ» سهللىسىنى قوزۇققا ئاسىدۇ

 .كۆزده تۇتىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالمايدۇ

 

وگ ئالىملىرى ئورتاق ئېتراپ قىلغان تارىخىي پاكىتالردا قارا خانىيالرغىچه بولغان نهچچه دۇنيا تۈركل

ئۇيغۇر شاھلىرىنىڭ سهلله ئورىغانلىقىغا دائىر مهلۇمات -ئهسىرلىك تارىخىي مۇساپىده ھېچقانداق تۈرك

ىشاھلىرىنىڭمۇ ھون تهڭرىقۇتلىرىمۇ، كۆك تۈرك خانلىرىمۇ قارا خانىيالر خاقانلىرىمۇ، كۇچا پاد. يوق

ئىزچىل ئالتۇن تاج كىيگهنلىكى ئارخىئولوگىيهلىك پاكىتالر ئارقىلىق ئىسپاتالندى، ھهم ئۇ تاجالر 

بىز خهلق ئېغىز ئهدهبىياتىنىڭ نادىر ئۈلگىلىرىدىن دهۋرىمىزگىچه يېتىپ . مهتبۇئاتالردا ئېالن قىلىندى

تۇن تاجلىق ھالهتته كۆرگهنلىكىنى كهلگهن داستان، چۆچهكلهرده خهلقىمىزنىڭ پادىشاھلىرىنى ئال

ئهسىرىدىمۇ ئالتۇن تاج ھهققىده » قۇتادغۇبىلىگ«قارا خانىيالر دهۋرىدىن ئۇچۇر بېرىدىغان . بىلىمىز
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 .روشهن مهلۇماتالر بار

 

213 

 قوڭۇر يهر تېگىده ئالتۇن ئىدى تاش،

 .گهر چىقسا بهگلهرگه بولۇر باشقا تاج

 

 تهڭرىقۇت تاجى

 

لۋهتته يۇقىرقىدهك پاكىتالرغا ھۆرمهت قىلماسلىق ۋه ئۇنى ئىنكار قىلىش توغرا ئىلمىي دېمهك ، ئه

 .پوزىتسىيه ئهمهس

 

  دۈم كۆمتۈرۈلگهن ئېرقىي ئاالھىدىلىك مهسلىسى

 

. بۇ يهرده يهنه ئاپتورنىڭ ئهڭ پرىنسىپال يهنه بىر ئىلمىي سهۋهنلىكىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈش ھاجهت

هندهك بىر كهسپىي رهسسام ئۈچۈن ئېيتقاندا ئۇيغۇرالرنىڭ ئارىسىدىن يۇقىرىدا م«: ئاپتور ماقالىسىده

قهيت قىلىنغان شهرتلهرگه ئۇيغۇن كېلىدىغان ئوبرازالرنى بايقاش بۇالرنى مۇۋاپپىق ھالدا بىرىكتۈرۈش 

بۇ . دهيدۇ» ئارقىلىق قىلغان يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ ئوبرازىنى يارىتىش ئۇنچه تهسكه توختىمىدى

 يىل بۇرۇن ياشاپ ئۆتكهن يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ پورتىرتىنى 1000ه دېمهكچى بولغىنى، يهرد

تۇرغۇزۇشتا، ھازىرقى زاماندىكى ئادهملهرنىڭ ئارىسىدىن پىروتوتىپ بولىدىغان ئادهملهرنى ئاساس 

ئاپتور بۇنداق ئىلمىي بولمىغان ئۇسۇلنى مهھمۇد . قىلىپ سىزىپ چىققانلىقىنى ئۇققىلى بولىدۇ

هرىنىڭ پورتېرىتىنى سىزىشتىمۇ قوللىنىپ، زامانىمىزدىكى يهنى ئوپالنى مهركهز قىلىپ قهشقهردىن كاشغ

ىڭ پوتېرىتىنىڭ بارلىققا كېلىشى مهھمۇد قهشقهرىن«ئىزىدىگهنلىكىنى تىلغا ئالىدۇ، » ئوبراز«
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كاندا ھازىرغا بۇ ئالىمنىڭ ئوبرازىنى شۇ ئالىم ياشىغان ماكان ۋه شۇ ما«: دېگهن ماقالىسىده» ھهققىده

قهدهر ياشاپ كېلىۋاتقان خهلقلهرنىڭ، ئىككىنچى تۈرلۈك قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ ئالىمنىڭ ئۇرۇق 

ئهۋالدلىرى ئارىسىدىن ئىزدهش الزىم دهپ قارىدىم، ھهمده مهقسهتلىك ھالدا يالغۇز ئوپال يېزىسىنىال 

انغان كىشىلهر ئارىسىدىن تىپىك پىشقهدهم ئۆلىماالر، ياش. ئهمهس، بهلكى قهشقهر رايونىنى ئارىلىدىم

كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى، تارىخقا مۇشۇنداق . دهيدۇ -⑩»ئوبرازالرنى بايقاش يولىدا ئىزدهندىم

مهسئۇلىيهتسىز مۇئامىله قىلىپ، ئوبراز يارىتىشتا زامان ۋه ماكان بىلهن ھېسابالشماي، ئۆز يۇرتىدىكى 

لۈك، قاڭشارلىق، تهمبهل ئادهمدىن بىرنى ئهسىرده ياشاۋاتقان قوپقارا ساقاللىق، قار كۆز – 21

تېپىۋېلىپ، ئۇنى پىروتوتىپ قىلىپ، ئۇنىڭغا قايسى دهۋرنىڭ كىيىم پوسۇنى ئىكهنلىكىنى بىلگىلى 

غهيۇر «:  فورمىدىن بىر كىيدۈرۈپال مهھمۇد كاشغهرىنىڭ پورتېرىتى، دهپ، ئۇنىبولمايدىغان غهيرىي

 هن زاتئېرپاندا كامالهتكه يهتك –شاھزاده، ئىلىم 

قۇدرهتكه تولغان  –ئىكهنلىكى بىلىنىپ تۇرغاندىن باشقا ساغالم بهدهن، پۈتكۈل جىسمى كۈچ 

بۇ ئۇسۇلنى ئىلمىي قانۇنىيهتتىن ئازراقال خهۋىرى بار . ئوبرازى دهپ تهرىپلهپ كۆرسهتكهن» باھادىر

 .ھهرقانداق بىر ئادهم ھهرگىزمۇ قوبۇل قىلمايدۇ

 

 – 11روشهنكى، مهھمۇد كاشغهرى، يۈسۈپ خاس ھاجىپالر ياشىغان ئىلىم ساھهسىگه كۈندۈزدهك 

 ئهۋالد 30بۇ جهرياندا تهبىئىي قانۇنىيهت بويىچه . ئهسىردىن ھازىرغا قهدهر مىڭ يىل مۇساپه ئۆتتى

بۇ مهسىلىنىڭ ئاددى تهرىپى، نهزهردىن ساقىت قىلىشقا بولمايدىغان ناھايىتى مۇھىم . يېڭىالندى

ئهسىرنىڭ بېشىغا قهدهر  – 20ئۇ بولسىمۇ، قارا خانىيالر دهۋرىدىن . ىله بارخاراكتېرلىق بىر مهس

ئىچمهك ئادىتىدىكى ئۆزگىرىشلهر، تۇرمۇش ئۇسۇلى ۋه ياشاش  -تهبئىي مۇھىتنىڭ ئۆزگىرىشى، يېمهك

 يىل 1000شارائىتىدىكى ئۆزگىرىشلهرنى ھېسابقا ئالمىغاندىمۇ، ئهڭ ماھىيهتلىك بولغىنى، ئۇيغۇرالر 

نهتىجىده ئىرقى تىپىدا بهلگۈلىك . نىده كۆپ قېتىملىق ئېتنىك يۇغۇرۇلۇشنى باشتىن كهچۈردىمابهي

ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭدىن مىڭ، ئىككى مىڭ يىل بۇرۇنقى ئهجدادلىرى . ئۆزگىرىشنى بارلىققا كهلتۈردى
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ۆز ىزغۇچ ۋه قوڭۇر چاچ، كۆك كبۈگۈنكىدهك قارا چاچ، قارا كۆز، قارا ساقال بولماي، بهلكى ق

مهركىزى ئاسىيانىڭ ئهڭ قهدىمقى ئاھالىسىنىڭ تىپىك ۋهكىلى بولغان كىرورهن ئانا . بولغانلىقى مهلۇم

ئۇيغۇرالرنىڭ بىۋاسىته ئهجدادى دهپ قارالغان . تىپىك ئاق جىنىسلىق ئهجدادالردىن ھېسابلىنىدۇ

ده ئوغۇزخان »ۇزنامهئوغ«. ئوغۇزخانغا باغالنغان ئىرقىي تىپ ساپ ياۋرو ئاق جىنسلىق تىپىدىن ئىدى

بۇ ھهقته يهنه . ئىدى دهپ بايان قىلىنىدۇ» كۆزلىرى كۆك«ۋه ئوغۇزخاننىىڭ ئايالىنىڭ تهسۋىرىده 

تاڭ سۇاللىسى دهۋرىده ئۆتكهن مهشھۇر شائىر . تارىخىي ھۆججهتلهرگه مۇراجهت قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

قاڭشىرىدۇر «رالرنىڭ چىرايىنى دېگهن شېئىرىدا ئۇيغۇ)上云乐(» شاڭيۈن غهزىلى« لى بهي ئۆزىنىڭ 

خۇددى ئۇيۇلتاش ، كۆكۈش كۆزلىرى مىسالى قۇياش ، سېرىق چاچلىرى ئالتۇنغا رهڭداش ، كالپۇكى 

دهپ سۈرهتلهپ ، ئۇيغۇرالرنىڭ تۈرك ئىرقىغا كىرىدىغانلىقىدىن بىشارهت 11»قېلىن ، قېشى قهلهمقاش

 .بهرگهن 

 ھۆججهتته تىلغا ئېلىنغان سوتقا گۇۋالىققا چاقىرتىلغان يىلى يهركهنده پۈتۈلگهن بىر قانۇنىي – 1082

بۇ كىشىنىڭ تېرىسى ئاق ، بهدىنى « : بىر كىشىنىڭ قىياپهت تهسۋىرىمۇ بېرىلگهن بولۇپ، ئۇنىڭدا

ئىكهنلىكى  ⑿»تۈكلۈك ، ساقىلىنى چۈشۈرىۋهتكهن ، بۇرۇتلۇق ، يايما چاچ ، گۈرهنلىك ، كۆك كۆز

ۋردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىرقىي تىپى توغرىسىدا مهشھۇر تۈرك تارىخچىسى مۇشۇ ده. ئېنىق خاتېرىلهنگهن 

ئۇيغۇر تۈركلىرى ئوتتۇرا بوي ، ئۇزۇن ۋه سېرىق چاچلىق ، قاڭشارلىق ۋه كۆك كۆزلۈك « ئانىل چهچهن

كىيىملىرى ئومۇمهن بوزقىر تىپىنىڭ ئورتاق ئاالھىدىلىكلىرىنى ئىپاده . بىر قهۋم سۈپىتىده تونۇتۇلغان 

يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن ئىسالم جۇغراپىيىچىلىرىدىن ئهبۇ ئېسھاق  – 957 ⒀.دهيدۇ » . تى قىالت

دېگهن جۇغراپىيه »مهسالىك ئهل مهمالىك«ئىبراھىم ئىبنى مهھمۇد ئهل ئىستهھرى ئهل پارىسىنىڭ

ھازارالر «تهپسىلىي مهلۇمات بېرىلگهن ۋه كىتابىدا غهربىي تۈركلهر بولۇپمۇ ھازارالر ھهققىده 

بۇ بايانالردا ھازارالرنى قوڭۇر ياكى ساغۇچ . دهيدۇ ⒁»ركلهرگه ئوخشىمايدۇ قارا چاچلىقتۇرتۈ

. بىز يهنه گ . چاچلىق ئۇيغۇرالر بىلهن ئوخشىمايدىغانلىقىغا سېلىشتۇرما قىلغانلىقى مهلۇم بولىدۇ

رالرنى يۈزى دېگهن ئهسىرىده ئۇيغۇ» موڭغۇلىيىنىڭ غهربى ۋه ئۇرۇتقاي چېگرا رايونى«گارژىمايلونىڭ
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سوزۇنچاق، رهڭگى ئاق، كۆزلىرى كۆكۈش دهپ يازغانلىقىنى، جۇڭگو تارىخچىلىرىدىن ئاۋياڭشيۇ 

دېگهن ئهسىرىده، ئۇغۇرالرنىڭ چىرايىنى ئاق »يېڭى تاڭ يىلنامىسى قىرغىزالر ھهققىده قىسسه«

شۇنداق . ىلىمىزسۈزۈك، بۇرنىنى قاڭشارلىق، چېچىنىڭ قىزغۇچ رهڭلىك ئىكهنلىگىنى ئېيتقانلىقىنى ب

ئهھۋالدا بىز دۇنياغا غازىكام سىزىپ چىققان يۇقارقى ئىككى ئهرهب قىيهپهتلىك ياكى ھازىرقى 

 زاماندىكى بىرهر مهھهلله مهسچىتنىڭ ئىمامى ساالھىيهتلىك بۇ سۈرهتلهرنى نېمه دهپ چۈشهندۈرىمىز؟

 

ئاالھىدىلىكىنى ياتالشتۇرغان يهنه بۇ يهرده رهسسام ئۇيغۇرالرنىڭ خاقانىيه دهۋرىدىكى مۇھىم مىللىي 

مىڭ يىل بۇرۇنقى ئۇيغۇرالر، ئومۇمهن ئۇزۇن چاچ قوياتتى، . بىر مهسلىنى ئهسكهرتىپ قويۇش زۆرۈر

بۇ خۇسۇستا تارىخى پاكىتالرمۇ بار، مهھمۇد كاشغهرىمۇ . بېشىنى ياالندىدهك چۈشىرىۋهتمهيتى

ئهر كىشىلهرنىڭ «دېگهن سۆزگه » ندىسولۇ«مهھمۇد كاشغهرى . قىممهتلىك ئۇچۇرالرنى بهرگهن

دهپ ئىزاھات بهرگهن، بۇ سۆزنىڭ ئېتمولوگىيىسى ھهققىده » ئارقىسىغا ساڭگىلىتىۋالىدىغان چېچى

بۇ چىرايلىق «بولۇپ، ) ساڭگىلىغان نهرسه(› سالىندى نهڭ‹بۇ سۆزنىڭ ئهسلى «:چۈشهنچه بېرىپ 

رىۋايىتىنى » تۈركمهن«هرى مهھمۇد كاشغ) بهت -587توم،  -1. (دېگهن» ئىباره ئهمهس

زۇلقهرنهيىن كهلگهندىن كېيىن، بۇ ئادهملهرنىڭ ئۇزۇن چاچلىرىنى ۋه شۇنىڭغا «:سۆزلىگهنده 

توم  -3. (دهيدۇ» ئوخشاش تۈركلهرگه خاس بهلگىلهرنى كۆرۈپ، بۇالر تۈرككه ئوخشايدۇ دهيدۇ

ئۇزۇن چاچ «ۈپىتىده بۇ رىۋايهتته تۈركلهرگه خاس بهلگىلهرنىڭ مۇھىم نىشانى س) (بهت -566

). ئارخىئولوگىيهلىك بايقاشالردىمۇ بۇ خىل ئاالھىدىلىك روشهن بولماقتا. نى كۆرسىتىدۇ» قويۇش

يىراق قهدىمكى دهۋرده ئۇزۇن ئۆرم چاچ قويۇش ئادىتى ئايالالردىال بولۇپ قالماستىن، بهلكى تۈركىي 

ھونالردا دىڭلىڭالردا، . غانلىقى مهلۇمخهلقالرنىڭ ئهرلىرىدىمۇ ئۇزۇن تارىخقا ئىگه بىر ئهنئهنه بول

سۈي، تاڭ دهۋرىده تېلىالر ۋه خۇيخېالردا، تۈركلهرده، تارىم ئويمانلىقىدا، تهڭرىتاغ، ئالتاي تاغ 

ئېتهكلىرىده ياشىغان قهدىمكى تۈركىي تىللىق قوۋمالردا، ئۇالرنىڭ ئهجدادى بولغان ساكالردا زور 

ئۇيغۇرالر ھهققىدىكى تارىخىي خاتىرىلهردىمۇ . ى ئىسپاتالندىدهرىجىده ئومۇمالشقان ئهنئهنه ئىكهنلىك
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ده » تهيزۇڭنىڭ خانزادىلىرى تهزكىرىسى. يېڭى تاڭنامه «ئۆرمه چاچ مهدهنىيتى تىلغا ئېلىنغان، 

بهش ئادهمنى بىرلهشتۈرۈپ بىر گۇرۇپپا . غانقوي تېرىسىدىن كىيىم كىيگهن، ئۆرۈم چاچ قوي«تۈركلهر 

 .گهندېيىل» دهپ ئاتايىتتى

 

» ئۇيغۇرالر ئۆرۈم چاچ قوياتتى«دىكى بايانالردا » تېلىالر تهزكىرىسى«جىلد  -199» كونا تاڭنامه«

بۇ خىل ئادهت تاكى قاراخانىيالر دهۋرىگىچه داۋامالشقان بولۇپ، مهھمۇد . دېگهن مهلۇماتالر بار

ىمده بۇ خىل بىراق رهس. كاشغهرى ۋه يۈسۈپ خاس ھاجىپالر بۇ ئهنئهنىگه ۋارسلىق قىلغان

بۇ تارىخىي پاكىتالر بىزگه ، تارىخىي مهسىلىلهرگه مۇئامىله . ئاالھىدىلىك زادىال ئېتىبارغا ئېلىنمىغان

قىلغاندا رهسساملىق نۇقتىئىنهزىرى بىلهنال ئهمهس، تارىخىي نۇقتىئىنهزهر بىلهن قاراشنىڭ تهخىرسىز 

 .ئىلمىي زۆرۈرىيهت ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرىدۇ

  

 

 خنىكىنىڭ قۇدرىتىگه سهل قارىماسلىق كېرهكتې –پهن 

 

دېگهن ئۈمىد تىۋىشىمدىن چىقارغان ئىككى » ئهگهر مۇمكىن بولسا ئىدى«: مهن ئىلگىرىكى ماقالهمده

سۆڭهكلىرىگه ئاساسهن پورتېرىتىنى تۇرغۇزۇپ چىقساق بۇنىڭ دۇنيا ئىلىم  –ئالىمنىڭ ئۇستىخان 

ىتى يۇقىرى بوالتتى، دېگهن ئارزۇيۇم بۇرمىلىنىپ، ساھهسىنىڭ ئېتراپ قىلىشىغا ئېرىشىش نىسب

ئالىمالرنىڭ باش سۆڭىكىنى قېزىپ چىقىپ، ئاندىن «: پىكىرىمنى ھۆكۈم خاراكتېرىده ئۆزگهرتىپ

دېدى، دهپ ئارقىدىن بۇ خىل تىرىشچانلىق سهنئهت » ئۇالرنىڭ قىياپىتىنى تۇرغۇزۇش كېرهك

سىنى ھهل قىلىپ بېرهلمهيدۇ، دېگهن خۇالسىنى ئاناتومىيىسى ئىلمىنى ئاساس قىلغاندا ھېچ نهر

تارىختا ئۆتكهن مۇتلهق كۆپ ساندىكى زاتالرنىڭ رهسىمىنى سىزغاندا قهبرىنى كولىغان «چىقىرىدۇ ۋه 

دېگهن باھانىنى » ئهمهس، ئالىمالرنىڭ تهۋهرۈك ئۇستىخانلىرىنى ئورنىدىن قوزغاشنى اليىق كۆرمىدىم
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ت زور تېخنىكىنىڭ غايه-نكارچىلىق ھازىرقى زامان پهنئهمهلىيهتته بۇنداق ئى. كۆرسىتىدۇ

 .ئىقتىدارىنى چۈشهنمىگهنلىكتىن كېلىپ چىققان تهتۈرلۈك

ئهگهر بىز يۇقىرىدا كۆرسهتكهندهك تارىخىي پاكىتالر بولمىغاندا ئىدى، بىزگه بۇ ئىككى ئالىمنىڭ چاچ 

ا ئېلىشنى خالىمىغان، باش بۇرنىدىن كۆره، ئاپتور ئېتىبارغ –قاپاق، ئېغىز  –ساقال، قاش  –

كىچىكلىكى، يۈزىنىڭ سوزۇنچاق ياكى يۇمىالق  –باشنىڭ چوڭ « : سۆڭىكى ئارقىلىق يورۇتىلىدىغان

قاتارلىقالرنى » ئىكهنلىكى، مهڭزىنىڭ ئىگىز ياكى پهسلىكى، قاڭشىرىنىڭ ئىگىز ياكى پهسلىكى

ئهسىرلهرده قالغان تارىخىي شهخسلهرنىڭ ئېنىقالشقا ياردهم بېرىدىغان ئېرقىي ئاالمهتلهر بىزدىن يىراق 

توغرا ھهل قىلىنسا، شۇنچىلىك » قېلىپ«. پورتېرىتىنى تۇرغۇزۇشتا قىممهتلىك ئاالمهتلهردىن سانىلىدۇ

تارىخىي ئاساسالر تۇرغان يهرده باشقا ئاناتومىيىلىك ئهزاالرنى ئورۇنالشتۇرۇش ھهرقانداق بىر 

رنىڭ ئالىملىقى، زالىملىقىنى قانداق بىلگىلى بولىدۇ دهپ، بۇ ئىشتا ئۇال. رهسسامنىڭ قولىدىن كېلىدۇ

ونۇش بولغان بىر ئادهمنىڭ گېپىنى قىلىۋاتقاندهك بىز ئۈچۈن ھېچقانداق بىر قىممىتى يوق، بىزگه نات

. قۇرۇق باھانه كۆرسهتمهي، ئىمكانىيهت يار بهرمهيدىغانلىقىنى ئېتراپ قىلىش سهمىمىيلىك بولىدۇ

اس ھاجىپ بىلهن مهھمۇد كاشغهرىينىڭ خاراكتىرى كۈندۈزدهك روشهن چۈنكى بىزگه يۈسۈپ خ

كىروران گۈزىلىنىڭ ئهسلىگه كهلتۈرۈلگهن سۈرىتى پۈتۈن دۇنيانىڭ ئېتراپ قىلىشىغا . ئهمهسمۇ

تېخنىكىنىڭ ئىقتىدارى بولمىسا، قۇرۇپ قاقشال بولۇپ  –ئېرىشتى، گهرچه ئۇ موميا بولسىمۇ، پهن 

تتىن يۇقارقىدهك گۈزهل ساھىبجامالنىڭ چىقىشىنى كىممۇ تهسهۋۋۇر  يىللىق جهسه4000قالغان 

پهننى ئىنكار قىلساق بولمايدۇ، رهسسامىمىز  -سهنئهت ئاناتومىيهسىنى پهش قىلىپ ئىلىم. قىالاليتى

تىلغا ئېلىۋاتقان سهنئهت ئاناتومىيهسى ئارخىئولوگىيه ئىلمى دۇنياغا كېلىشتىن بۇرۇنقى كونا نهزهرىيه، 

 .ىرقى زامان ئارخىئولوگىىيه ئىلىمىگه تهدبىلىغىلى بولمايدۇئۇنى ھاز
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 ئىلىم مۇئهييهنلهشتۈرگهن پورتېرىت نېمه؟

 

پورتېرىت «سۈرىتىنى » ئىش ئۈستىدىكى«يىلى ئۆزى سىزغان مهھمۇد كاشغهرىنىڭ  – 1981ئاپتور 

ىن سىزغىنىم دهسلهپته سىزغىنىم پورتېرىت ئهمهس، كېي«ۋه . دهپ دهۋا قىلىدۇ» ئهمهس ئىدى

ئۇنداق بولسا ئالدىنقىسى نېمه؟ پورتېرىت دېگهن پهقهت يېرىم گهۋدىلىك، . دهيدۇ» پورتېرىت ئىدى

 ئۇدۇل قاراپ تۇرغان رهسىمنىال كۆرسىتهمدۇ؟

 

دېگهن سۆزدىن كىلىپ چىققان بولۇپ، مۇنداق ئىككى خىل » پورترائىت«پورتېرىت ئهسلى فرانسۇزچه 

 مهنىسى

. كىشىنىڭ ماي بوياق، سۇ بوياق ياكى باشقا نهرسىلهر بىلهن سىزىلغان رهسىمىبىرى بىر « : بار

يهنه بىرى، بىر نهرسه . بىرى يهنه باشقا بىرسىنىڭ رهسىمىنى سىزىۋاتىدۇ، دېگهندهك: مهسىلهن

 – 2004قادىر قاۋۇز تۈزگهن، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى  ⒂.»ھهققىدىكى ئېغىزاكى ۋه يازما تهسۋىر

» portait«سۆزى ئېنگلىزچه » پورتېرىت«ته » ئۇيغۇرچه لۇغهت –ئېنگلىزچه «لغان يىلى نهشر قى

دېگهنلىك » رهسىم«دهپ تهلهپپۇز قىلىدىغانلىقى، مهنىسى » چۇيت-بۇ«دهپ يېزىلىپ 

 .بولىدىغانلىقى چۈشهندۈرۈلگهن

 

肖«سۆز بېتىده بۇ  – 59نىڭ » خهنزۇچه قوش ئىزاھلىق ئهمهلىي قوللىنىش لۇغىتى –ئېنگلىزچه 

像 «)سۈرهت، رهسىم (画像)رهسىم (相片)ئۇزۇن . دهپ چۈشهندۈرۈلگهن) سۈرهت، فوتوسۈرهت

يىللىق رهسساملىق كهسپى بىلهن شۇغۇلالنغان مهشھۇر رهسسام پورترېت ھهققىدىكى چۈشهنچىنى 

 يىل بۇرۇن سىزغان رهسىمنى ئىنكار قىلىش بهدىلىگه، 24شۇنچه تار ئۇقۇمدا ئىزاھالش ئارقىلىق، 

كېسىپ ئېيتااليمىزكى، ئىككىنچى « . سىزغان رهسىمىگه خاتىره مۇنارى تىكلىمهكچى بولىدۇيېڭى 

دهيدۇ، ئۇنداقتا ئالدىنقىسى » قېتىم سىزغىنىم مېنىڭ تهسهۋۋۇرۇمدىكى مهھمۇد كاشغهرى بولدى
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كىمنىڭ تهسهۋۋۇرىدىكى مهھمۇد كاشغهرى ئىدى؟ بىراق بىزنىڭ تهلهپ قىلىۋاتقىنىمىز، ئاپتورنىڭ 

مهھمۇد كاشغهرى ئهمهس، بهلكى دۇنيا ئىلىم » غايىۋى، روھىي«سىي تهسهۋۋۇرىدىكى شهخ

ئهھلىلىرىنىڭ ئېتراپ قىلىشىغا ئېرىشكهن، بىز يۇقىرىدا تىلغان ئالغان تۆت خىل ئاالھىدىلىك 

ئهلنىڭ قهلبىگه بهدئىي سهنئهت چىنلىقى بىلهن سىڭااليدىغان ، قارا مۇجهسسهم قىلىنغان، 

بولغان بىر ئۇلۇغ ئالىمنىڭ » خهنجىرى«ھزادىسى، ئۆز دهۋرىنىڭ قوش بىسلىق خانىيالرنىڭ شا

ئۇ ھهرگىزمۇ ئهرهپ ياكى پارسالرنىڭ دىنى ئۆلىماسى ئهمهس، كېيىنكى ئوتتۇرا ئهسىر ۋه . سىماسى

 .خاتىپى ئهمهس –يېقىنقى زاماندىكى مهھهلله مهسچىتىنىڭ ئىمام 

 

دا ئايان بولغان پورترېتالر ئالىمالرنىڭ رېئال ئوبرازى ئهمهس، كۆز ئالدىمىز«: ئاپتور ماقالىسىده يهنه

يۇقارقى . دهيدۇ» بهلكى، رهسسامنىڭ تهسهۋۋۇرىدىكى غايىۋى، روھىي ئوبرازىدىن ئىبارهت

دېگهن سۆز ئالدى بىلهن » غايىۋى، روھىي ئوبراز«پىكىردىكى مهنتىقىسىزلىكلهرنى تىلغا ئالمىغاندىمۇ 

غايىۋى، روھىي «. رىئال شهخىس ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇئىككى ئالىمنىڭ تارىخىي 

دېگهن ئۇقۇم بىلهن تهسهۋۋۇر ئارقىلىق تۇرغۇزۇلغان تارىخىي رىئال ئوبراز ئوتتۇرىسىدىكى » ئوبراز

دېگهن ئۇقۇم ئهپسانىۋىي » غايىۋى، روھىي ئوبراز«ئادهتته . پهرقنى ئارالشتۇرىۋهتمهسلىك كېرهك

ئهگهر ئۇقۇمالر . دا قوللىنىلىدۇ، تارىخىي رىئال ئوبرازالرغا ئۇنداق يالىڭاچ قوللىنىلمايدۇئوبرازالر

 .دېيىلسه، خىيالىي، ئهپسانىۋىي ئوبراز بولۇپ قالىدۇ» رېئال ئوبراز ئهمهس«ئارالشتۇرىۋېتىلىپ 

  

 

 شهكىل بىلهن مهزمۇننىڭ مۇناسىۋىتى مهسىلىسى

 

رهسىم دېگهن بىر ئادهمنىڭ قىياپىتىنىال ئهمهس، «: ىده تىلغا ئالغانمهن ماقالهمده باشالنما سۆز سۈپىت

دېگهن » بهلكى ئۇنىڭ ئوبرازىنى، خاراكتېرىنى مۇجهسسهم ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرىدىغان سهنئهت
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دېگهن گهپ دهپ چۈشهنگهن ياكى بۇرمىلىغان ئاپتور » قىياپهتنىڭ كېرىكى يوق«پىكرىمنى 

 ۋه خاراكتېردىن ئېغىز ئاچقىلى بوالمدۇ؟ بۇ بىر ئهقهللىي ساۋاتقۇ؟ قىياپهتنى سىزماي تۇرۇپ، ئوبراز«

ئاپتورنىڭ رهسساملىق سهنئىتى ھهققىدىكى چۈشهنچىسى شۇقهدهر چولتا تۇرۇپ بۇ ھهقته ماقاله 

قارىغاندا، مهزمۇن بىلهن شهكىلنىڭ بىردهكلىكىدىن . دهيدۇ» يېزىشى كىشىنى ئهپسۇسالندۇرىدۇ

سىنى ھهمده تهبىئىي قانۇنىيهتلىك ئىلمىي پرىنسىپىنى تىلغا ئېلىش ئىبارهت نهزهرىيه مهسىلى

نېمىنى سىزىش، قانداق . ئىكهن» ئهپسۇسلىنارلىق ئىش، چولتىلىق« رهسسامنىڭ نهزهرىده 

قىياپهتنى  -ماھىيهتنى ئهكىس ئهتتۈرۈش ھهققىده ئاۋۋال ئويالشماي تۇرۇپ، ئاۋۋال شهكىلنى

كتىر ھهققىده ئويلىنىش قايسى رهسساملىق ئېقىمىنىڭ مهنتىقىسى؟ سىزىۋېلىپ، ئاندىن ئوبراز ۋه خارا

گۈزهل ‹سهنئهتنىڭ يهنه بىر ئاتىلىشى «سهنئهت ھهققىده توختىلىپ،  –ئاپتور ماقالىسىده گۈزهل 

ئۇ شهيئىلهرنىڭ شهكلى ھالىتىنى سۈرهتلهش ئارقىلىق ماھىيهتنى كۆرسىتىپ › شهكىل يارىتىش سهنئىتى

ئۇنداقتا ئاپتور تىلغا ئېلىۋاتقان ماھىيهت نېمه؟ تارىخىيلىق بىلهن . دهيدۇ» ۇبېرىشنى مهقسهت قىلىد

دهۋر ئاالھىدىلىكى، مىللىي خاسلىق بىلهن شهخسىي خاراكتېرنىڭ مۇجهسسهم ھالدا گهۋدىلىنىشىنى 

ئېتىبارغا ئالمايدىغان، شهكىل بىلهن مهزمۇننىڭ مۇناسىۋىتى دۈم كۆمتۈرۈلگهن ماھىيهتمۇ؟ تېخىمۇ 

بويىچه بولغاندا، مهزمۇن ۋه ماھىيهت » رهسساملىق ئۇسلۇبى«رتالشتۇرغاندا ئاۋۋال ئاپتورنىڭ كونكې

ھهققىده ئويالشماي تۇرۇپ، زامانىمىزدىكى بىرهر ئادهمنىڭ سۈرئىتىنى سىزىۋىلىپ، ئاندىن 

اساسالرنى نهزهرگه ئالماي دهپ ئىسىم قويغاندهك ياكى تارىخى ئ»مهھمۇد كاشغهرى«ئۇنىڭغا

دىن بىرنى سىزىۋېلىپ، ئۇنى مهھمۇد كاشغهرى، يۈسۈپ خاس ھاجىپ دهپ » ي، روھى ئوبرازغايىۋى«

 دهۋا قىلغاندهك ماھىيهتمۇ؟

 

مىللىي خاراكتېرنىڭ ئىپادىلىنىشى «: مهن ماقالهمده يۇقىرىقى تهلهپنى خېلى كونكرىت بايان قىلىپ

شۇ ) شهكىل( خىل ئاالھىدىلىك بۇ. ئۈچۈن قاش، قاپاق، قاڭشا، ساقال، بۇرۇتال كۇپايه قىلمايدۇ

مىللهتكه مهنسۇپ بولغان كۆپلىگهن كىشىلهر ئۈچۈن ئورتاق، تارىخىي شهخسلهرنىڭ ئوبرازىنى 
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گهۋدىلهندۈرۈشته مىللى ئاالھىدىلىك بىلهن خاسلىقنى، تارىخيلىق بىلهن دهۋر ئاالھىدىلىكىنى، 

» .ۇن بولۇشى تهلهپ قىلىنىدۇقىياپهت تهسهۋۋۇرى بىلهن پىسخىك تهسهۋۋۇرنىڭ مۇناسىۋىتى ئۇيغ

ئهلۋهتته مهن ماقالهمده ئوتتۇرىغا قويماقچى بولغان تۈپ مهسىلهمهھمۇد كاشغهرى . دېگهن ئىدىم

بىلهن يۈسۈپ خاس ھاجىپ نامىدىكى رهسىمده مهزمۇن بىلهن شهكىلنىڭ بىردهكلىكى ئىشقا 

هكىل بولمايدۇ، مهزمۇن شهكىلسىز مهزمۇن، مهزمۇنسىز ش. ئاشۇرۇلمىدى، دېگهندىن ئىبارهت ئىدى

ۇشى تهلىپى شهكىلنىڭ قانداق قۇرۇلىشىنى بهلگىلهيدىغان ھهل قىلغۇچ ئامىل، شهكىلنىڭ قانداق بول

. مهزمۇنغا ئهكس تهسىر كۆرسىتىدۇ، بىر تهرهپكه ئېتىبار بېرىپ يهنه بىر تهرهپكه سهل قاراشقا بولمايدۇ

ىنىڭ قىياپىتىنى سىزىپ قارا خانىيالر بۇ دېگهنلىك كونكىتراق مهنىده ھازىرقى دهۋر كىشىلىر

 – 11كېچهكلهرنى  –دهۋرىدىكى كىيىملهرنى كىيدۈرۈپ قويۇشمۇ، كېيىنكى دهۋردىكى كىيىم 

يهنه يۈسۈپ خاس ھاجىپ بىلهن » ماھىيهتنى ئهكىس ئهتتۈردۈم«ئهسىردىكى ئالىمالرغا كىيدۈرۈپ 

قارىسىمۇ كۆز بويامچىلىق بولۇپ مهھمۇد كاشغهرىدىن ئىبارهت مهزمۇننى ئهكىس ئهتتۈردۈم دهپ 

 .قالىدۇ دېگهن گهپ

  

 

 مۇھهببهت بىلهن مۇۋهپپىقىيهت بىر نهرسه ئهمهس

 

ئاپتور ماقالىسىنىڭ خېلى كۆپ سهھىپىسىنى ئىككى ئالىمنى ۋه ئۇالرنىڭ ئهسهرلىرىنى تهرىپلهشكه، 

لغانلىقى ئۈچۈنال بولۇپمۇ مهھمۇد كاشغهرى ئۆزىنىڭ يۇرتلىقى بو. ئۆزىنى ماختاشقا ئاجراتقان

بوۋىمىز مهھمۇد كاشغهرى قهشقهر ۋىاليىتى كوناشهھهر ناھىيىسى ئوپال «: مۇھهببهت قويغان ئاپتور

كهنتىدىن ) خوجىدار(يېزىسىدىن بولسا، مهن كوناشهھهر ناھىيىسىنىڭ قورغان يېزىسى ھوجرادار 

ىپتىخارلىنىمهن، بۇ مېنىڭ بولغاچقا، يۇرتدىشىم مهھمۇد كاشغهرى بىلهن تېخىمۇ پهخىرلىنىمهن ۋه ئ

مهھمۇد كاشغهرىنىڭ پورتېرىتىنى سىزىشقا چوڭقۇر ئىشتىياق بىلهن كىرىشكهنلىكىمنىڭ مۇھىم بىر 
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بۇ پىكىرى بىلهن . بۇ بىر مۆتىۋهرنىڭ ئېغزىدىن چىقىدىغان گهپ ئهمهس ئىدى. دهيدۇ» سهۋهبىدۇر

هسلىك ئاساسسىغا قۇرۇلغانلىقىنى ئاپتور ئۆزىنىڭ ئىجادىيهت مۇددىئاسىنىڭ ئهسلىده تار يۇرتپهر

س ھاجىپالرنىڭ شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۆزىنىڭ مهھمۇد كاشغهرى، يۈسۈپ خا. ئاشكارىالپ قويىدۇ

سۈرىتىنى تۇرغۇزۇپ چىقىش جهريانىنى دۇنياۋى مهشھۇر ئالىم ۋه رهسسام لىئوناردو داۋىنچى ۋه ئۇنىڭ 

ىرى بىلهن سېلىشتۇرۇپ، ئۆزىنىڭ دېگهن دۇنياۋى شۆھرهتكه ئىگه ئهس»ئاخىرقى كهچلىك غىزا«

مهن رهسساملىق سهنئىتىدىكى . ھهقلىق ئىكهنلىكىگه پاكىت قىلغانلىقى ئادهمنى ھهيران قالدۇرىدۇ

داۋىنچى ئۈچ . »شهيتاننى سىزماق ئوڭاي ئادهمنى سىزماق تهس«: مۇنداق بىر ئىدىيومنى بىلمهن

دېگهن مهشھۇر »هڭ ئاخىرقى كهچلىك غىزائ«يىل سهرپ قىلىپ ئهيسا ئهاليھىسساالمنى مهركهز قىلغان 

ماي بوياق رهسىمنى چوڭقۇر ئهقىده بىلهن سىزىپ چىقىپ، دۇنيا رهسساملىق سهنئىتىده بۈيۈك ئابىده 

ئاپتور ماقالىدا ئادهمنىڭ ئىشهنگۈسى كهلمىگۈدهك مۇنداق بىر مىسالنى دهلىل . تىكلهپ بهردى

توال ۋاراقلىساق، زامانى  -ملىق تارىخىنى ئازئهگهر بىز رهسسا«: سۈپىتىده ئوتتۇرىغا قويۇلغان

رىسىدا ھېچقانداق ئوبرازلىق ئۇچۇر ئهۋۋهلده ئۆتكهن ياكى رىۋايهت قىلىنغان، لېكىن سېماسى توغ

بولمىغان شهخسلهرنىڭ ئوبرازىنى، كېيىنكى دهۋردىكى رهسسامالر سىزىپ چىققان مىسالالرنىڭ 

دېگهن رهسمىنى مىسال ئالغان ۋه » لىك غىزائاخىرقى كهچ«دهپ » كۆپلۈكىنى كۆرۈۋاالاليمىز

 يىل بۇرۇن ئۆتكهنلهرنىڭ ئوبرازىنى مۇۋهپپىقهتلىك 1500داۋىنىچى ئۆزىدىن تهخمىنهن «

رهسساملىق تارىخىنى تهتۈر ۋاراقلىماي، ئوڭ ۋاراقلىساق، تارىخى پاكىتالر . دهيدۇ» ياراتقانىدى

ئهڭ مهشھۇر رهسسامالر ئهيسا ۋه ئۇنىڭ داۋىنچىغىچه دۇنيادىكى . كۆمۈلۈپ كهتمىگهن بوالتتى

. مۇرتلىرىنى تاالي قېتىمالپ سىزىپ ئهيسانىڭ ئوبرازى ھهققىده مۇكهممهل ئوبراز تۇرغۇزۇپ بهرگهن

 2000. ھازىرغىچه بىرهر رهسساممۇ ئهيسا ئوبرازىنىڭ ماھىيهتلىك ئۆلچىمىنى بۇزۇۋهتكىنى يوق

شۇنداق .  ئهيسانىڭ ئوبرازى گهۋدىلهندۈرۈلمىگهنيىلدىن بېرى، بىنا قىلىنغان قايسى بىر چېركاۋدا

دېيىشكه » ئوبرازلىق ئۇچۇر بولمىغانھېچقانداق «ئهھۋالدا، ئهيسا ۋه ئۇنىڭ مۇرتلىرى ھهققىده 

غازى ئهمهت ئهپهندىم سىزغان ئىككى ئالىمنىڭ نامىدىكى . پېتىنغانلىقى ئادهمنى ھهيران قالدۇرىدۇ
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هك كۆپ نۇقسانالر بولغانلىقى سهۋهبلىك، تېخى دۇنيا ئىلىم پورتېرىتىدا يۇقىردا بىز كۆرسهتكهند

يىلىنى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى  – 2008. ئهھلىنىڭ بىردهك ئېتراپ قىلىشىغا ئېرىشكىنى يوق

تهرىپىدىن مهھمۇد كاشغهرى يىلى قىلىپ بېكىتىلگهنلىك شهرىپىگه ئورۇنالشتۇرۇلغان تۈركىيهدىكى 

زغان مهھمۇد كاشغهرىنىڭ پورترېتىنى ئاسقانلىقىنى ئېيتقان بولسىمۇ، بىز يىغىن سهھنىسىگه ئۆزى سى

. دهل شۇ يىغىن نهق مهيدانى تارتىلغان كۆرىنىشلهردىن بۇ گهپنىڭ يالغان ئىكهنلىكىنى بىلدۇق

خهلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنىدا » دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«يىلى بېيجىڭدا ئېچىلغان  – 2008

ىنىڭ باشلىقى شۈكۈر خالىق ئاكالىن مهزكۇر رهسىمگه بولغان تهنقىدىي پىكىرلىرىنى تۈركىيه تىل قۇرم

شۇڭا يۇرتداشلىق مۇھهببىتىنى باھانه قىلىپال، ئۇنى ئهسهرنىڭ . ن ۋاقىپمىزئوتتۇرىغا قويغانلىقىدى

مېنىڭ تهسهۋۋۇرۇمدىكى «. مۇۋهپپهقىيهتىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان دهستهك قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ

دهپ ئىنكار قىلىش » ئورۇنسىز پىكىر« ، »يولسىز«دهپال يوللۇق تهكلىپ پىكىرلهرنى، » برازئو

بىزگه تارىخىي دىتالالر ۋه روشهن مهلۇماتالر ئېتىبارغا . سهممىيهتسىزلىك ۋه جاھىللىق بولىدۇ

رهسسامنىڭ «ئېلىنمىغان، زامانىمىزدىكى مهلۇم بىر شهخىسنى پىروتوتىپ قىلىپ سىزىپ چىققان، 

 .الزىم ئهمهس» تهسهۋۋۇرىدىكى خىيالىي، غايىۋى ئوبراز

 

بىرهر ئهسهر ئۈستىده تهتقىقات ئېلىپ بېرىش ياكى تهقرىز يېزىش ئۈچۈن شۇ ئادهمنىڭ چوقۇم رهسسام 

: قهدىمقى ئۇيغۇرالردا. ياكى يازغۇچى بولۇشى، ئۇ يۇرتلۇق ياكى بۇ يۇرتلۇق بولۇشى شهرت ئهمهس

ئادهم باشقىالرنىڭ كۆزىدىكى خهسىنى . دېگهن تهمسىل بار» لماسپىچاق ئۆز سېپىنى يۇنۇيا«

كۆرۈۋاالاليدۇ، ئۆزىنىڭ كۆزىدىكى خادىنى كۆرهلمهيدۇ، دۇنيادا مىڭلىغان ئالىمالر ھاياتىنى بۇ ئىككى 

بىزده . ئهسهرنى تهتقىق قىلىشقا بېغىشلىغان، ئۇالر ھېچقاچان يۇرتداش، ۋهتهنداش دهپ ئايرىمىغان

تىن چىققان ئۇلۇغ بوۋىلىرىمىزنىڭ تهسردائىرىسىنى بۆلىۋېلىشتهك ئىنتايىن بىر يامان بىر يۇرت -ھهر

 .خائىش بار
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ئهسىردىكى بۇ  – 11. بىلىش الزىمكى، ئالىمنىڭ ۋه ئىلىمنىڭ دۆلهت ۋه يۇرت چىگىرىسى يوق

ىنى دۇنياغا ئۇيغۇر دهۋرىنى ئاچقان، ئۇيغۇرالرنى ۋه ئۇالرنىڭ مهدهنىيىت –قوشكېزهك ئالىمالر تۈرك 

بۇ ئىككى ئهسهرگه مۇجهسسهملهنگىنى . تونۇتقان، دۇنيا ئىلىم مۇنبىرىده يۇلتۇزدهك چاقنىغان ئىدى

ئهسىردىكى  – 11ئۇيغۇر خهلقىنىڭ نهچچه مىڭ يىللىق ماددىي ۋه مهنىۋىي مهدهنىيىتىنىڭ 

هرگه ۋهكىللىك ئۇ ئالىمالر ئوپالغا ۋهياكى قهشق. مۇجهسسىمى ۋه ئۇيغۇرالرنىڭ روھىدىن ئىبارهت

ئهسىردىكى تۈركىي خهلقهرنىڭ دۇنيا ئىلىم  - 11بهلكى، ئۇيغۇرالرنى مهركهز قىلغان . قىلمايدۇ

سهھنىسىدىكى ئورنىغا، ئۇالرنىڭ غورورى ۋه ئىپتىخارىغا، بىلىش نهتىجىلىرىگه، شۇنداقال مىللىي 

قان ھهرقانداق بىر ئادهمنىڭ ئىلمىي مهسىلىگه قارىتا شۇ ساھهده ئىزدىنىۋات. روھىغا ۋهكىللىك قىلىدۇ

ۈن قانداق ىزسام بولىۋېرىدۇ، يۇرۇتلۇقۇم بولغانلىقى ئۈچ. يوللۇق پىكىر بولسا قويۇش ئهركىنلىكى بار

 ئۇ مېنىڭ مۇھهببىتىمنىڭ ئىپادىسى دهپ تۇرىۋېلىشمۇ ئىشمۇ؟

 

بىلهن »  تۈركدىۋانۇ لۇغاتىت«تارىخ ۋه دهۋر ئىككى ئالىمنىڭ بىۋاسته ئهۋالدلىرى بولغان بىزدىن 

بۇ ھهم قوشكېزهك . تهتقىقاتىدا بۆسۈش خاراكتىرلىق بۈيۈك نهتىجىلهرنى كۈتمهكته» قۇتادغۇبىلىگ«

ئالىملىرىمىزنىڭمۇ مهڭگۈلۈك ئارزۇسى، ئىشهنچىمىز كامىلكى، تهتقىقاتنىڭ چوڭقۇر قانات يېيىشىغا 

سهنئهتكارلىرىمىز ئىككى . ىدۇئهگىشىپ، دۇنياۋىي شۆھرهتكه ئىگه زور مۇۋهپپىقىيهتلهر بارلىققا كېل

ئالىمنىڭ نامىغا سىزىلغان يۇقارقى رهسىملهرنىڭ ئهسلى ماھىيهتتىن زور دهرىجىده يىراقالپ 

كهتكهنلىكىنى ھېس قىلىپ ، قايتىدىن سهنئهتنىڭ چهكسىز ئىماكانىيهتلىرىدىن پايدىلىنىپ، مهزمۇن 

 بىلهن دهۋر ئاالھىدىلىكى ۋه مىللىي بىلهن شهكىل يۈكسهك دهرىجىده بىر گهۋدىلهشكهن، تارىخىيلىق

ئهسردىكى ئۇيغۇرالرغا خاس تىپىك قىياپهت بىلهن يۈسۈپ  -11. خاسلىق روشهن ئهكىس ئهتكهن

ق بىلهن مۇجهسسهم خاس ھاجىپ، مهھمۇد كاشغهرىگه خاس ئىندىۋىدال ئاالھىدىلىك ماھىرلى

 .ىمۇكهممهل نۇرانه سىمانى جاھان ئهھلىگه تهقدىم قىلغۇس. قىلىنغان
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